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“Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pedreiras”. 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se em Sessão Ordinária os 
nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Anarjara dos Santos Farias, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, José 
Josias de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela e 
Jamison Fernandes Silva. Sob a Presidência da vereadora Marly Tavares Soares Silva, que constatando o número legal, 
declarou em nome de Deus e do povo de Pedreiras aberta a Sessão Ordinária. Por conseguinte, a Sra. Presidenta 
convidou o Apóstolo Neto para fazer um momento de oração. Posteriormente, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a 
Assistente de Plenário a Sra. Jissele da Silva Sousa, para fazer a leitura das Atas das Sessões anteriores, que após lidas, 
apreciadas e aprovadas, serão por todos assinada. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu as Atas à apreciação e 
votação. Por fim, declarou-as aprovadas. Dando início ao Pequeno Expediente a Sra. Presidenta franqueou a palavra a 
assistente de plenário fazer a leitura dos ofícios. Foi lido o Ofício nº 257/2022 do GP, assunto: solicitação de 
informações. Foi lido o Ofício nº 258/2022 do GP, assunto: Prestação de Contas Anual do município de Pedreiras, 
exercício de financeiro 2021, responsável Vanessa dos Prazeres Santos. Ainda dentro do pequeno expediente a Sra. 
Presidenta franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira solicitou a Sra. Presidenta que 
justificasse a ausência do vereador Gard Furtado. Em seguida a Sra. Presidenta justificou a ausência dos vereadores: 
Neguim Silva, Valdete Cruz e Zé Renato. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse se manifestar a Sra. 
Presidenta encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia. Em seguida franqueou a palavra a assistente 
de plenário para fazer a leitura da proposições. Foi lido Parecer nº 019/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2022, de autoria do vereador Enderson Portela, que concede a 
Comenda Corrêa de Araújo ao Sr. Damião Felipe Barbosa. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu 
respectivamente o Parecer e o Projeto de Decreto à apreciação e votação. Logo depois, declarou-os aprovados. Foram 
lidos os Projetos de Decretos Legislativos nos 012 e 014/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, que concede a 
Comenda Corrêa de Araújo aos Srs. Pedro Thiago Ferreira Raposo e Adalberto Bezerra de Sousa Júnior. Em seguida, a 
Sra. Presidenta suspendeu a sessão por 10 min. Retornando a sessão franqueou a palavra a assistente de plenário para 
dar continuidade com a leitura das proposições. Foram lidos os Projetos de Decretos Legislativos nos 013 e 017/2022 de 
autoria da vereadora Katyane Leite e nº 015/2022 de autoria do vereador Enderson Portela que concede o Título de 
Cidadão Pedreirense ao Sr. Victor Hugo Barbosa Santos, Sra. Cecília Gomes da Silva e a Sra. Ivonete Rego Magalhães. Foi 
lido o Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, que concede a Comenda Graça 
Melo a Sra. Iraci Melo de Araújo Costa. Na devida ordem, a Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos 
Legislativos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foi lido o Requerimento nº 295/2022 de autoria da 
vereadora Iaciaria Rios sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, que seja feita a construção de uma passarela ao lado da 
ponte da Palmeirinha que liga os bairros Mutirão e Engenho. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu o 
Requerimento à apreciação e votação. Logo após, declarou aprovado. Foram lidas as Indicações: nº 010/2022 de autoria 
do vereador Totinho Sampaio sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de galerias na Rua Santa 
Rita à Rua Raimundo Anselmo até chegar no Igarapé São Francisco; nº 040/2022 de autoria dos vereadores Totinho 
Sampaio e Iaciaria Rios sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de um Colégio Militar na 
cidade de Pedreiras; nº 044/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a construção de abrigos para alagados; nº 074/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo a 
Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a disponibilização de café da manhã aos garis e mutirão da saúde para estes 
trabalhadores a cada três meses; nº 090 e 091/2022 de autoria do vereador Jotinha Oliveira, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a implantação de um poço artesiano no Povoado Pau D’arco e a proceder com a implantação 
de uma academia popular no Bosque Seringal; nº 182/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. 
Prefeita Municipal, a proceder com o calçamento da Rua Joaquim Feitosa, bairro Mutirão; nº 286/2022 de autoria da 
vereadora Iaciaria Rios, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a iluminação pública em determinados 
pontos no Povoado Eira; nº 371/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
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proceder com a camada asfáltica em todas as ruas transversais do Parque das Palmeiras; nº 375/2022 de autoria da 
Mesa Diretora, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a ampliação, reforma e manutenção do cemitério, 
conhecido como cemitério do Valdeci, localizado na Barriguda do Insono, sugerindo ainda a construção de um muro em 
seu perímetro, bem como um portal de entrada no referido cemitério. Na devida ordem a Sra. Presidenta submeteu as 
Indicações à apreciação e votação e votação. Por fim, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Moções de Congratulações 
e Aplausos: nº 017/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, aos Garis do Município de Pedreiras, pelos serviços 
prestados com muito zelo na limpeza de nossa cidade; nº 018, 019 e 020/2022 de autoria da Mesa Diretora: ao 
Santuário de São Benedito, na pessoa do Padre José Geraldo por ter dado todo o apoio aos jovens da igreja, que 
idealizaram a apresentação do filme “A paixão de Cristo”; à todos os jovens do Santuário de São Benedito, que 
idealizaram a apresentação do filme a Paixão de Cristo, mesmo com toda a dificuldade e com apoio total do Santuário 
São Benedito; ao Subtenente de Infantaria César Roberto Soares Barros e aos Atiradores do TG 08-008, por ter ajudado 
na recuperação do Parque João do Vale, após a enxurrada e também por auxiliar no transporte do arquivo morto da 
CMP; nº 021/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, à Senhora Daniela Cardoso de Sousa, por tantos anos 
desempenhar sua função de professora na educação especial (APAE-AEE) nos municípios de Pedreiras e Trizidela do 
Vale; nº 022/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, ao Jovem Antônio Alves da Silva Filho, por ter conseguido a 2ª 
colocação no concurso Mister Maranhão Brasil e por ter recebido o título de Melhor Corpo no Mister São Luís; nº 
023/2022 de autoria da Mesa Diretora, ao Time de Futebol de Pedreiras de 1972, em alusão a comemoração do dia 08 
de abril de 1972, na qual saiu vencedor na disputa da grande final pelo Campeonato Intermunicipal do estado do 
Maranhão, trazendo para Pedreiras, pela primeira vez, o tão cobiçado Troféu Estadual. Posteriormente, a Sra. 
Presidenta submeteu respectivamente as Moções de Aplausos à apreciação. Pela ordem a Sra. Presidenta parabenizou o 
Padre José Geraldo pela iniciativa de trazer a sociedade de Pedreiras a produção do filme “A paixão de Cristo” encenada 
pelos jovens da nossa cidade. Parabenizou também o subtenente César Roberto que muito tem contribuído e pela 
parceria em estar junto ao município nesse momento difícil de enxurradas. Em reconhecimento aos jogadores do time 
de 1972, destacou dois nomes: Nestor sessentão e o Quarentinha. Na sequência, submeteu as Moções de Aplausos à 
votação. Ao final, declarou-as aprovadas. Foi lida a Moção de Pesar nº 015/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, 
pelo falecimento da Sra. Floriza Rodrigues Leite, ocorrido no dia 24 de março de 2022. Dando continuidade, a Sra. 
Presidenta submeteu a Moção de Pesar à apreciação e votação. Em seguida, declarou aprovada. Não havendo mais 
nenhuma proposição inscrita a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições verbais. Pela 
ordem a vereadora Katyane Leite fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja feita a doação 
de absorventes externos para meninas estudantes da Rede Municipal de Ensino. Em seguida fez mais um Requerimento 
Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja feita a criação do Departamento de controle, avaliação, regulação e 
auditoria do SUS. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo 
que seja feita a recuperação da ponte da Rua Raimundo Anselmo que foi levada pela enxurrada. Pela ordem o vereador 
Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo que seja feita a manutenção e 
substituição da lâmpadas dos postes da Av. Marly Boueres, bairro Mutirão. Na respectiva ordem, a Sra. Presidenta 
submeteu os Requerimentos Verbais à apreciação e votação. Por fim, declarou-os aprovados. Não havendo mais 
nenhuma proposição verbal e não havendo mais nada a tratar a Sra. Presidenta encerrou a Ordem do Dia. Dando início 
ao grande expediente a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem dos inscritos ao uso da Tribuna 
o vereador Jotinha Oliveira retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos a vereadora Katyane Leite iniciou seu discurso 
citando Jr. 29:11. Agradeceu os vereadores pela aprovação das proposições de sua autoria. Em seguida fez um breve 
resumo dos seus trabalhos na capital maranhense onde participou: - Formação Política para as Mulheres na ALEMA 
juntamente com a Procuradora da Mulher Iaciaria Rios, vereadoras Anarjara Quineiro e Marly Tavares; - de duas 
reuniões políticas distintas com os Deputados Estaduais Vinicius Louro e Pedro Lucas Fernandes em busca de melhorias 
para o município de Pedreiras; - reunião de alinhamento político com a Assessoria de Articulação Política da então vice-
governadoria; - duas Celebração de Ação de Graças pela caminhada administrativa do novo Governador Carlos Brandão 
e pelas ações governamentais no Maranhão em que esteve à frente o Governador Flávio Dino; - Solenidade de 
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transmissão de cargo do ex-governador Flávio Dino ao Governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões onde na 
oportunidade esteve representando o município de Pedreiras e, de já deseja boa sorte ao novo Governador e um bom 
trabalho na condução do Estado do Maranhão. Frisou que infelizmente não pode estar presente na última sessão por 
conta dessa agenda política, mas em suas redes sociais postou uma carta aberta sobre seu posicionamento contrário a 
aprovação dos Projetos nº 010 e 011. Dessa forma, lamenta muito o que aconteceu naquele dia e observou as imagens 
com muita tristeza vendo que o Poder Executivo vem agindo de forma ditatorial e antidemocrática fazendo da Câmara 
um escudo e blindagem para suas manobras e atitudes antipopulares; frisou que a Assessoria Jurídica do governo que é 
muito bem remunerada visivelmente usa estratégias conhecidas de deixar se aproximar o fim de um prazo para colocar 
como um projeto de urgência para ser votado, jogando toda a responsabilidade para a Câmara de Pedreiras; ressaltou 
que enviaram para esta Casa os dois projetos prontos e acabados no dia 23/03 e antes não fizeram nenhuma escuta, 
não conversaram com a população e muito menos uma audiência pública assim; enfatizou que não apresentar dados 
referentes da suposta falência da previdência demonstra notoriamente falta de transparência dessa gestão. Deixou bem 
claro que como Parlamentar foi excluída de todas as reuniões que aconteceram na Prefeitura e na Câmara, exceto na 
reunião de terça-feira, no dia que antecedeu a sessão. Informou que após a votação foi convidada a participar de uma 
mesa redonda em uma emissora de rádio aliada do governo, mas a seu ver este espaço deveria ter sido ofertado antes 
que houvesse uma ampla discussão no entorno do assunto para que houvesse de fato uma democracia. Enfim, acredita 
que as Leis devem ser cumpridas, mas é preciso ter sensibilidade e diálogo maduro. Enfim, lamenta muito o que 
aconteceu, até pelos nobres colegas que não precisavam ter passado por isso, então que sirva de lição para que esses 
projetos que cheguem nessa Casa de urgência sejam barrados para que não caiam mais nessas ciladas do Poder 
Executivo. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios inicialmente destacou alguns trechos das palavras do 
Apóstolo Neto, entre eles: “O verdadeiro líder supera e tem o poder de remediar as situações”. Frisou que a principal 
função do Poder Legislativo é legislar, no entanto existem leis federais que constitucionalmente são obrigados a 
respeitar e a cumprir, temos como exemplo: vereadores que apoiaram seus deputados federais que também votaram 
nessas leis. Dessa forma, não é justo o julgamento feito por alguns a Casa como se tivessem cometidos o maior crime, 
pois a seu ver crime é mentir, é induzir as pessoas com má fé e fazer julgamentos sem a verdadeira informação, isto é, 
manipular pessoas para agir em defesa de seus interesses particulares e, isso é deplorável. Tem consciência e sempre 
terá de nunca estar votando em algo que seja inconstitucional ao povo da cidade de Pedreiras, além disso, ninguém 
nunca irá lhe ver usando redes sociais para denegrir, prejudicar seus colegas parlamentares. Informou que esteve em 
São Luís representando a Procuradoria da Mulher numa Formação Política para as Mulheres. Falou sobre o Projeto 
Jovens Empreendedores primeiros passos de Pedreiras que está sendo trabalhado em duas escolas na sede: Carlos 
Martins e Prof. Ernildo e, na Zona Rural: no Povoado Marianópolis e Alto de Areia. Informou ainda que foi convidada a 
participar da 3ª Conferência Municipal de Educação com o tema: Pedreiras na luta por uma educação mais inclusiva 
com equidade e qualidade, juntamente com o vereador Enderson e Valdete e, foram bem recepcionados pelos 
profissionais da Educação, assim parabenizou a equipe da SEMED pelo excelente trabalho que estão fazendo na 
educação do município de Pedreiras. Encerrou seu discurso com a leitura em Mt 6, 25-34. Pela ordem dos inscritos o 
vereador Totinho Sampaio frisou que a vereadora Katyane em seu discurso diz se preocupar tanto com o povo, mas no 
dia da votação dos projetos não estava presente, estava em São Luis e tinha conhecimento da votação, então é muito 
fácil vir na sessão seguinte falar pra agradar algumas pessoas, sabendo que eles estavam apenas cumprindo a lei, ou 
seja, estavam apenas votando a lei que os deputados federais quase todos votaram a favor, inclusive o deputado que a 
vereadora apoia. E são sabedores que há muito tempo atrasa o salário dos aposentados então daqui uns 5 a 10 anos se 
não fosse feito isso talvez não teriam nem salário para receber e, nenhum vereador deu seu voto encabrestado por 
ninguém, mas sim de acordo com sua consciência. Fez um breve comentário sobre suas proposições aprovadas nesta 
sessão. Pela ordem dos inscritos o vereador Endeson Portela se reportou a sessão passada onde a Presidente Marly teve 
que encerrar prematuramente porque aconteceu um ato de balburdia, baderna com gritarias e até mesmo insultos de 
algumas pessoas para com os vereadores e, são sabedores que a grande maioria do povo praticamente foram induzidos 
a participar daquele ato. Frisou que a vereadora Katyane falou que a matéria era de extrema importância, mas a mesma 
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não se deslocou de São Luis para Pedreiras para participar da votação, pois é fácil depois de tudo que aconteceu vir dar 
seu parecer. Então ele vereador Enderson preferiu ficar e enfrentar e, votou a favor porque não irá votar contra a 
Constituição. Falou ainda que a vereadora Katyane tem consciência que o Deputado Pedro Lucas ao qual ela apoia votou 
a favor da EC no 1º e 2º turno e, nenhum vereador votou contra o povo, mas sim tentaram limpar a sujeira que foi feita 
lá em cima, pois o Presidente Bolsonaro empurrou essa nova Previdência e os deputados aliados aceitaram e votaram. 
Afirmou que houve comunicação, pois o sindicato já estava ciente por meio da sua Presidente e advogada, então 
porque não foi convocado nenhuma reunião? Porque não é obrigação da Câmara de Vereadores ou do Poder Executivo 
convocar reunião para esclarecer, pois foi convocado o representante legal e legítimo dos servidores para estar ciente 
da situação. Afirmou que se sente representado por cada um dos vereadores que votaram a favor dessa lei porque 
deram a cara a tapa para salvar o município e a previdência de Pedreiras. Enfim, tem certeza que o servidor consciente 
vai analisar e vê com o tempo que fizeram o melhor para a população, pois não foi uma votação induzida porque se tem 
uma Câmara de vereadores competentes que ler e estuda as leis, os projetos e não é feito de qualquer jeito como foi 
mencionado. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes pediu um aparte e falou que algumas pessoas estavam 
presentes naquela sessão. E em parte concorda que o projeto veio na última hora, agora vê a coragem de cada vereador 
que se fez presente. Enfatizou que desde aquela sessão estão sendo chamados de malditos vereadores, mas também 
foram esses mesmos que aprovaram o projeto do reajuste dos 34% e não veem em nenhum momento o sentimento de 
gratidão. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira pediu um aparte e parabenizou a fala dos vereadores e professores 
Enderson e Iaciaria e do nobre amigo Jamison. Lamentou a forma como foi repassado aos servidores sobre esse projeto 
e, infelizmente aquela sessão ficou marcada porque existem os políticos e os politiqueiros. Falou que a nobre vereadora 
Katyane Leite apoia o Deputado Pedro Lucas Fernandes que também votou a favor desta reforma então eles enquanto 
vereadores não poderiam fazer nada e nem os caberia um voto contrário, porque até poderiam responder por isso pois 
não existia ilegalidade naquele projeto. Frisou que uma das cenas que lhe entristeceu foi ver a Presidente do Sindicato 
puxando coro para que a baderna ficasse o quanto pior melhor, então infelizmente em Pedreiras ainda existem essas 
pessoas que usam o seu poder enquanto representante do povo para prejudicar a nossa sociedade. Enfim, não existe 
aplausos, vai passar os quatros anos e não vai existir aplausos das coisas boas que você fez enquanto vereador a não ser 
de pessoas próximas. Ainda com a palavra o vereador Enderson relembrou o discurso da vereadora Iaciaria de como é 
ruim você não se sentir seguro, com medo de um colega lhe atacar pessoalmente por conta de ação politiqueira, seja 
nas rede sociais ou nesta Casa. Enfim, Deus tem abençoado o Legislativo e o Executivo e essa terra é a terra do Senhor 
nosso Deus, de um povo justo, honesto e trabalhador e de uma Câmara que vem fazendo o seu trabalho de forma sábia 
e competente. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes pediu licença para se manifestar da bancada e 
falou que mesmo diante do que vivenciaram na última sessão acredita que o tempo vai fazer com que aquelas pessoas 
percebam que foi para o bem, porque esse problema vem se arrastando há mais de décadas e, apesar de ter chegado 
em cima do prazo tomaram a decisão correta e fizeram para o bem do povo. Em seguida a Sra. Presidenta passou a 
presidência para a 2ª vice-presidente vereadora Anarjara Quineiro enquanto fez uso da tribuna. Pela ordem dos 
inscritos a vereadora Marly Tavares inicialmente agradeceu os vereadores pela aprovação das Moções de Aplausos de 
sua autoria e em seguida fez um breve comentário sobre elas. Frisou que sempre traz o compromisso e a 
responsabilidade de saber conduzir o seu mandato sobretudo a gestão da presidência da Câmara Municipal. Sobre a 
sessão passada apesar do comportamento contraditório dos servidores os respeita porque acredita que não estavam 
conscientes da forma como o projeto estava sendo colocado em pauta para ser votado. Informou que recebeu os 
Projetos nº 010 e 011/2022 de inciativa do Poder Executivo em regime de urgência e a partir daí se reuniu com o 
Jurídico da Câmara e também solicitou a Subseção da OAB de Pedreiras onde o Presidente Dr. Eduardo Ferro os 
encaminhou por ofício seu posicionamento, depois tiveram uma reunião na Câmara tratando desse assunto não com 
todos os vereadores e, foi pedido que este projeto não entrasse em pauta, mas esta Casa não podia faltar com a 
responsabilidade e o compromisso para com os servidores do município. Então o projeto entrou em pauta naquele dia 
30/03 porque estavam atendendo a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil que emitiu o ofício para todos os 
Estados e Municípios ficassem em conformidade com a Constituição, com a Lei Federal. Na sequência apresentou as 
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vantagens dos projetos que foram votados: - garantia da manutenção da previdência própria do município, pois se não 
colocasse o município seria negativado e correria risco de colapso referente ao pagamento dos servidores; - garante aos 
servidores ativos receber suas aposentadorias na forma integral; - foi colocada uma Emenda Aditiva pela Comissão de 
Finanças que trata da isenção da aposentadoria caso atinja o superávit. Dessa forma, esse foi o posicionamento e a 
responsabilidade que a Câmara teve diante dos projetos votados pois tratam com compromisso tudo aquilo que 
envolve o desenvolvimento e o progresso do município de Pedreiras. Encerrou seu discurso citando João 8, 32: “Vós 
conhecereis a verdade e, a verdade os libertará”. Não havendo mais nenhum vereador inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. 
Presidenta encerrou o Grande Expediente e passou para as Explicações Pessoais. Pela ordem a vereadora Katyane Leite 
frisou que durante sua fala na tribuna em nenhum momento tratou os vereadores com desrespeito ou atirou pedras, 
pelo contrário, lamentou o episódio que acontecera e explicou o seu ponto de vista; na noite anterior entrou em 
contato com duas vereadores e solicitou que justificassem a sua ausência, então todos sabiam que estava na capital e, 
se tivessem disponibilizado um telão para participar de forma online da sessão, teria participado com toda certeza. 
Enfatizou que a população não foi induzida, pois as pessoas que estavam nessa galeria são autocríticas, servidores 
públicos concursados que pensam e raciocinam, então sabiam muito bem o que estava acontecendo naquele dia. E 
sobre o Deputado que foi citado o apoia sim, pois é seu amigo pessoal, mas não é obrigada a concordar nem com ele e 
nem com os vereadores, mas respeita o posicionamento de cada um. Frisou que não é covarde porque na noite anterior 
através de suas redes sociais já tinha se manifestado contrário, então todos já sabiam qual o seu posicionamento se 
estivesse no dia da sessão e, pois cada um vota conforme a sua consciência. Solicitou aos vereadores que se decidam, 
pois na hora de defender o governo dizem que suas proposições são atendidas, mas na hora de elevar o governo dizem 
que aprovaram as proposições, mas elas não de sua autoria porque já estavam no plano de governo da prefeita, dessa 
forma, não pode existir dois pesos e duas medidas. Afirmou que quando fez sua manifestação através das redes sociais 
em nenhum momento mencionou ou marcou o nome dos vereadores. Enfim, tem sua opinião formada e não se deixará 
induzir quando ver que as medidas são antipopulares. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios frisou que questionou a fala 
da vereadora quando citou que “eles vereadores são manipulados a tomar decisões” e depois que percebeu isso, falou 
que “cada um deles votaram de acordo com a consciência”, então ela vereadora Iaciaria também tem a sua opinião e 
personalidade formada, já foi gestora de escola por quase 17 anos e quantas vezes bateu de frente com os líderes que 
estavam acima do seu posicionamento por não concordar. Enfim, votou sim de acordo com sua consciência e não foi 
manipulada. Pela ordem a vereadora Katyane Leite falou que realmente percebe que todos eles vereadores tem suas 
opiniões formada e acredita que ninguém tenha sido manipulado. Destacou que a Presidenta em seu discurso falou que 
na Câmara aconteceu reunião não com todos os vereadores, então afirma que não foi convidada pra nenhuma reunião 
a respeito da aprovação desses projetos como também não participou de nenhuma reunião com a assessoria jurídica do 
governo. O único convite que recebeu foi para a reunião das Comissões na terça-feira. Mencionou que foi muito falado 
nos princípios da administração pública que consta na CF Art. 37 onde destacaram o princípio da legalidade, mas sentiu 
falta do princípio da publicidade, eficiência e principalmente da transparência. Em seguida a Sra. Presidenta falou que o 
projeto tramitava na Comissão de Finanças e foi repassado mediante ofício a todos os vereadores, então tinham o 
conhecimento. Frisou que a Comissão de Finanças fez um trabalho transparente onde convidou as entidades envolvidas 
e foi totalmente discutido os dois projetos, inclusive na presença tanto da Assessoria Jurídica como da Presidente do 
Sindicato. Enfim, cada Projeto que entra nessa Casa a Presidência encaminha uma cópia a cada um dos vereadores para 
que tenham conhecimento e estudo do projeto. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse se manifestar dentro 
das explicações pessoais e mais nada a tratar dentro desta Sessão, a Sra. Presidenta declarou em nome de Deus e do 
Povo de Pedreiras encerrada a Sessão Ordinária. Autorizando lavrar a presente Ata que após lida, apreciada e aprovada 
será por todos assinada.  

“Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedreiras, Plenário Messias Rodrigues, Estado do Maranhão em 06 de abril 
de 2022”. 


