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

Aos treze (13) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos (9h15min), 
reuniram-se em Sessão Ordinária os nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Emanuel Anselmo Nascimento, 
Katyane Rivone de Albuquerque Leite, Anarjara dos Santos Farias, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, 
Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, Márcio Francigard Furtado e Silva, 
Valdemir Conceição Silva e Valdete Maria Cruz de Lima. 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. Na 
sequência, a Sra. Presidenta convidou a vereadora Katyane Leite para fazer a leitura bíblica; Em seguida a vereadora 
Katyane Leite fez a leitura do Salmo 37. Posteriormente a Sra. Presidenta autorizou a Sra. Jissele da Silva Sousa para 
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior. Dando continuidade a Sra. Presidenta submeteu a Ata a apreciação e votação. 
Em seguida declarou aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente e não havendo nenhum ofício para ser lido, a sra. 
Presidenta franqueou a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar; Não havendo nenhum vereador que 
quisesse se manifestar, a senhora Presidenta encerrou o Pequeno Expediente, passando para a Ordem do Dia, onde 
franqueou a palavra a Assistente de Plenário para fazer a leitura das proposições. Foi lido respectivamente o Projeto de 
Decreto nº 001/2022 de autoria do Poder Legislativo (Iaciara Rios) que “Concede a Comenda Corrêa de Araújo à 
Senhora Maria José Maranhão Maciel.” Parecer nº 021/2022 da Comissão de legislação, Justiça e Redação Final; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 006/2022 de autoria do Poder Legislativo (Neguim Silva) que “Concede a Comenda Corrêa de 
Araújo ao Senhor José Augusto Pereira da Cruz.”; Parecer n º 008/2022 da Comissão de legislação, Justiça e Redação 
Final. Projeto de Decreto nº 007/2022 de autoria do Poder Legislativo (Valdete Cruz)que “Concede a Comenda Corrêa 
de Araújo ao Senhor Kaio Vyctor Saraiva Cruz.”; Parecer nº 012/2022 da Comissão de legislação, Justiça e Redação Final. 
Projeto de Decreto nº 010/2022 de autoria do Poder Legislativo (Neguim Silva) que “Concede a Comenda Corrêa de 
Araújo ao Senhor Manuel Santana de Oliveira Neto.”; Parecer nº 018/2022 da Comissão de legislação, Justiça e Redação 
Final. Projeto de Decreto nº 012/2022 de autoria do Poder Legislativo (Enderson Portela) que “Concede a Comenda 
Corrêa de Araújo ao Senhor Pedro Thiago Ferreira Raposo.”; Parecer nº 026/2022 da Comissão de legislação, Justiça e 
Redação Final. Projeto de Decreto nº 013/2022 de autoria do Poder Legislativo (Katyane Leite) que “Concede o Título de 
Cidadão Pedreirense ao Senhor Victor Hugo Barbosa Santos.”; Parecer nº 027/2022 da Comissão de legislação, Justiça e 
Redação Final. Projeto de Decreto nº 014/2022 de autoria do Poder Legislativo (Enderson Portela) que “Concede a 
Comenda Corrêa de Araújo ao Senhor Adalberto Bezerra de Sousa Júnior.”; Parecer nº 025/2022 da Comissão de 
legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Decreto nº 015/2022 de autoria do Poder Legislativo(Iaciaria Rios) que 
“Concede o Título de Cidadã Pedreirense à Senhora Ivonete Magalhães.”; Parecer nº 024/2022 da Comissão de 
legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2022 de autoria do Poder Legislativo (Iaciaria 
Rios)que “Concede a Comenda Graça Melo à Senhora Iraci Melo de Araújo.”; Parecer nº 022/2022 da Comissão de 
legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Decreto nº 017/2022 de autoria do Poder Legislativo (Katyane Leite) que 
“Concede o Título de Cidadã Pedreirense à Senhora Cecília Gomes da Silva.”; Parecer nº 023/2022 da Comissão de 
legislação, Justiça e Redação Final. Na sequencia a Sra. Presidenta submeteu na sua ordem os Pareceres e os Projetos de 
Decretos à apreciação e votação. Logo Após, declarou-os, aprovados. Foi lido o Projeto de Lei nº 011/2022 de autoria do 
Poder Legislativo (Iaciaria Rios) que “Reconhece como de utilidade pública a Associação Criança no Caminho, no 
Município de Pedreiras.” Logo após a Sra. Presidenta encaminhou o Projeto de Lei para a Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final. Dando continuidade a Sra. Presidenta avisou aos nobres vereadores que a partir da leitura dos Projetos 
de Decretos os autores das referidas proposições que tiverem interesse poderão solicitar parecer verbal à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida autorizou a Assistente de Plenário a dar continuidade na leitura dos 
Projetos de Decretos. Foi lido respectivamente o Projeto de Decreto nº 018/2022 de autoria do Poder Legislativo (Mesa 
Diretora) que “Concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Senhor Álvaro Gomes Pacheco Filho.”; Projeto de Decreto nº 
19/2022 de autoria do Poder Legislativo (Katyane Leite) que “Concede o Título de Cidadã Pedreirense à Senhora Hádla 
Gilva da Silva Nunes.”; Projeto de Decreto nº 020/2022 de autoria do Poder Legislativo (Katyane Leite) que “Concede o 
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Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Wulgmar Fernandes Dantas.”; Projeto de Decreto nº 021/2022 de autoria do 
Poder Legislativo (Katyane Leite) que “Concede o Título de Cidadã Pedreirense à Senhora Maria Helena Lira Ximenes.”; 
Projeto de Decreto nº 022/2022 de autoria do Poder Legislativo (Katyane Leite) que “Concede a Comenda Graça Melo a 
Senhora Maria Helena Lira Ximenes.”; Projeto de Decreto nº 023/2022 de autoria do Poder Legislativo (Emanuel 
Nascimento) que “Concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Senhor Antônio Denis Lopes de Sousa.”; Projeto de Decreto 
nº 024/2022 de autoria do Poder Legislativo (Emanuel Nascimento) que “Concede o Título de Cidadão Pedreirense ao 
Senhor Raimundo Nonato Berredo Neto.”; Projeto de Decreto nº 025/2022 de autoria do Poder Legislativo (Jamison 
Fernandes) que “Concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Luiz Romão de Oliveira.”; Projeto de Decreto nº 
026/2022 de autoria do Poder Legislativo (Mesa Diretora) que concede Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Luciano 
Rosa. Projeto de Decreto nº 027/2022 de autoria do Poder Legislativo(Iaciaria Rios) que “Concede a Comenda Graça 
Melo à Senhora Francisca Bulhão de Queiros.” Na sequência a Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Posteriormente os vereadores autores dos Projetos de Decretos 
solicitaram ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer verbal aos referidos Projetos de 
Decretos. Logo após, o relator Enderson Portela, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emitiu 
parecer verbal favorável aos Projetos de Decreto. Em seguida a Sra. Presidenta submeteu na sua ordem os Pareceres e 
os Projetos de Decretos à votação. Declarando-os, ao final, aprovados. Logo após, a sra. Presidenta suspendeu a sessão 
por dez minutos. Retornado aos trabalhos a Sra. Presidente autorizou a Assistente de Plenário a dar continuidade da 
leitura das Proposições. Em seguida falou aos nobres vereadores que a Assistente de Plenário irá fazer a releitura do 
Projeto de Lei nº 011/2022, solicitado pela vereadora Iaciaria Rios. Na sequência, após a leitura, a vereadora Iaciaria 
Rios solicitou parecer verbal do relator da Comissão de Legislação Justiça e Redação final. Dando Prosseguimento o 
vereador Enderson Portela, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, falou que como se trata de 
Projeto de Lei de utilidade pública é necessário que se faça uma análise de todos os documentos da Associação. Falou 
ainda que como relator quer valorizar um pouco mais a análise do Projeto de Lei, enfatizando o mesmo deve tramitar 
um pouco mais dentro da Comissão, assim como já for decidido no primeiro momento da leitura. Vereador Gard 
Furtado falou que esteve atento a leitura do Projeto de Lei. Em sua opinião, o relator teria que analisar melhor o Projeto 
de Lei e os documentos para assim dar o seu parecer. Porém, cabe a comissão, decidir. Dando continuidade a Sra. 
Presidente explicou que a vereadora solicitou a releitura do Projeto de Lei tendo em vista que foi combinado que teria 
duas sessões solene, no qual, seria uma no dia 20 para a entrega dos títulos de cidadania e moções de aplausos, em 
decorrência do mês do aniversário de 102 da cidade de Pedreiras e no dia 27 uma sessão solene com as Comendas. Em 
seguida o vereador Gard Furtado perguntou a Sra. Presidente se não teria a sessão ordinária na próxima quarta-feira? 
Enfatizando que obrigatoriamente teria que ter a sessão ordinária, tanto no dia 20, quanto no dia 27, pois são dias de 
sessão. Em seguida solicitou da Sra. Presidenta que se fizesse a referida comunicação por escrito e entregue a todos os 
vereadores da Casa.  Dando continuidade a Sra. Presidenta informou que como sempre tem feito,  todos os vereadores 
receberão ofício e tratará sobre o assunto da sessão ordinária até a próxima semana. Enfatizando que tudo irá seguir 
conforme regimento da Câmara Municipal. Na sequência autorizou a Assistente de Plenário para dar continuidade na 
leitura das proposições. Foi lido respectivamente as proposições: Indicações nº 008 e 030/2022 de autoria do vereador 
Totinho Sampaio sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com o empiçarramento 
da estrada que liga Pedreiras ao Povoado Santa Edvirgens.” E a proceder com o empiçarramento do Povoado Bom 
Princípio.”; Indicação nº 071/2022 de autoria do vereador Enderson Portela sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa 
dos Prazeres Santos, a proceder com o empiçarramento do ramal que dá acesso ao Povoado Baixa Fria.”; Indicações nº 
128 e 129/2022 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres 
Santos, a proceder com a construção de uma rede de esgoto na avenida principal do povoado Marianópolis, a fim de 
evitar que no inverno a água invada as casas e no verão o odor ruim incomode os moradores locais.” E a proceder com a 
construção de uma rampa com corrimão para a igreja de São João Batista no Povoado Marianópolis.”; Indicação nº 
173/2022 de autoria dos vereadores Jamison Fernandes e Totinho Sampaio sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa 
dos Prazeres Santos, a proceder com a reforma e ampliação do Mercado Municipal do Engenho.”; Indicações nº 200 e 
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205/2022 de autoria do vereador Gard Furtado sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a 
proceder com a camada asfáltica do Povoado Pacas.” E a proceder com a construção de uma quadra poliesportiva 
coberta para o Povoado Alto de Areia.”; Indicações nº 242 e 245/2022 de autoria do vereador Neguim Silva sugerindo a 
Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a implantação de internet gratuita nas praças e 
demais locais públicos de Pedreiras, a exemplo de outra cidades do Maranhão.” E a proceder com a aquisição de 
ventiladores para o Mercado do Peixe.”; Indicação nº 264/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz sugerindo a 
Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a construção de uma área de lazer, com 
brinquedos infantis e academia de saúde no espaço, às margens do Igarapé São Francisco na Avenida I do Parque das 
Palmeiras.” Indicação nº 309/2022  de autoria do vereador Emanuel Nascimento sugerindo a Excelentíssima Prefeita 
Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a pavimentação asfáltica na Avenida Dr. João Alberto no Bairro Maria 
Rita.” Indicação nº 316/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos 
Prazeres Santos, a proceder com a reforma da Unidade de Ensino Reino Infantil.” Indicação nº 331/2022 de autoria do 
vereador Jamison Fernandes sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com o 
recapeamento com camada asfáltica na Avenida Senhora Santana, Bairro Engenho.”; Indicação nº 374/2022 de autoria 
da Valdete Cruz sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a construção de uma 
rampa de acesso no Porto da Areia, Balneário.” E Indicação nº 382/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite 
sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a implantação de vídeo 
monitoramento em todo Mercado Central, tanto na parte interna como na parte externa.” Em seguida a Sra. Presidenta 
submeteu as proposições na sua ordem à apreciação. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes solicitou a vereadora 
Valdete Cruz, a inclusão de seu nome na indicação nº 264, que trata da construção de uma área de lazer às margens do 
Igarapé São Francisco; Pela ordem o vereador Totinho Sampaio informou que já tem proposição de igual teor, inclusive 
já aprovado pela Casa, referindo-se a indicação nº 309 que trata da pavimentação asfáltica para a Avenida Dr. João 
Alberto, no Bairro Maria Rita; Pela ordem o vereador Jamison Fernandes informou que tem indicação semelhante já 
aprovado pela Casa que trata de vídeo monitoramento no Mercado Central, inclusive parte da indicação já foi atendida. 
Dando prosseguimento a Sra. Presidenta autorizou a retirada das indicações nº 309 e 382 para uma melhor análise e se 
necessário colocado em pauta na próxima sessão; Logo após, submeteu na sua ordem as proposições à votação. 
Declarando-as, ao final, aprovadas. Não havendo mais nenhuma proposição escrita, a Sra. Presidenta franqueou a 
palavra aos vereadores para as proposições verbais. Pela ordem a vereadora Katyane Leite solicitou requerimento 
verbal ao Poder Executivo para que faça a regulamentação do Plano de Cargos, carreira e Salários para os Agentes 
Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias e que também faça a construção de parada de ônibus na MA 122, 
próximo a Barriguda do Insono; Pela ordem o vereador Jamison Fernandes solicitou ao Poder Executivo através da 
Secretaria de Infraestrutura para que faça a construção de sarjetas e meio-fio na Rua Amapá e Maria Feitosa, no Bairro 
do Mutirão e a proceder com a implantação de calçamento ou camada asfáltica para a Rua Geraldo Melo no Bairro 
Maria Rita; Pela ordem a vereadora Valdete Cruz, solicitou ao Poder Executivo que a faça a implantação do serviço de 
geriatria para atendimento ao idoso e a reforma da Unidade Básica de Saúde - CESAPE; Pela ordem a vereadora Iaciaria 
Rios solicitou ao Poder Executivo para que faça o recapiamento asfáltico para a Avenida Zeca Branco. Posteriormente a 
Sra. Presidenta submeteu na sua ordem as proposições verbais à apreciação e votação; Logo após, declarou-as, 
aprovadas.  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 a vereadora Katyane Leite retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos a 
vereadora Anarjara Quineiro usou a Tribuna e inicialmente parabenizou a servidora Ivanilde pela passagem de seu 
aniversário; logo após, lembrou que estamos no terceiro dia da semana Santa, frisando ser um tempo de reflexão e da 
importância de levar a fé em nossos corações. Posteriormente, fez uma cobrança ao Governador sobre a Rodovia João 
do Vale; Logo após, falou da importância de suas indicações, agradecendo ao final pela aprovação das mesmas; Por fim, 
cobrou do Poder Executivo Municipal a iluminação pública dos Povoados Marianópolis, Pacas e Alto de Areia. Dando 
continuidade a Sra. Presidenta informou que irá oficiar ao Secretário de Infraestrutura do Estado, Sr. Aparício Bandeira, 
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para que seja tomada as medidas cabíveis com relação a referida Rodovia. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria 
Rios inicialmente agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação de suas indicações; Agradeceu também ao convite 
recebido para participar no ultimo dia 06.04 de uma comemoração ao “Dia da Páscoa” na instituição da AME, em 
seguida aproveitou a oportunidade para parabenizar as mulheres pelo trabalho apresentado naquela instituição; E para 
encerrar falou de sua participação no ultimo dia 08 em audiência publica da LDO 2023. Pela ordem dos inscritos o 
vereador Totinho Sampaio parabenizou a servidora Ivanilde e ao vereador Zé Renato pela passagem de seus 
aniversários; Dando continuidade falou da importância de suas indicações; Em seguida falou que devido as chuvas a 
obra foi paralisada na estrada de Pedreiras a Santa Edwirgens, solicitando à empresa que recomece a obra assim que 
cessar as chuvas; E para encerrar falou da solicitação da reforma e ampliação do mercado do Engenho, que foi um 
pedido seu e do vereador Jamison Fernandes. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela usou a Tribuna para 
agradecer aos nobres vereadores que contribuíram para a aprovação de suas indicações; Para dar a sua palavra de 
apoio a vereadora Iaciaria Rios pela importante relevância do Projeto de Lei; Parabenizou a vereadora Anarjara Quineiro 
pela cobrança feita referente a MA João do Vale; Enfim, falou que apesar de não ser diretamente de responsabilidade 
do vereador a cobrança ao Governador do Estado, mas, como cidadão de Pedreiras não poderia deixar de cobrar; Por 
fim, falou da palavra e fez uma reflexão sobre a passagem de Jesus na terra, e para que possam caminhar e trilhas o 
nosso próprio caminho; Enfim, encerrou citando uma frase em que seu irmão, que é Padre, cita sempre em suas missas. 
Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes retirou a palavra e na oportunidade solicitou a Sra. Presidenta 
para que justificasse a ausência do vereador Jotinha Oliveira. Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz usou a 
Tribuna para falar que não pode estar presente na sessão passada; Enfim, falou que mesmo ausente acompanhou uma 
maior parte da sessão por vídeo; Ato contínuo parabenizou aos nobres vereadores por suas manifestações na sessão 
passada, que achou importante o posicionamento de cada um; Fez ainda uma observação na leitura da Ata da sessão do 
dia trinta de março, onde foi encerrada, sem falar o motivo, ficando subtendido que a Presidente, ou os vereadores 
optaram por terminar ou dar por concluída aquela sessão somente com aquele assunto de pauta; Enfim, pediu a sra. 
Presidenta que constasse essa observação; Em seguida a Sra. Presidenta informou que ficou constado na fala do 
vereador Enderson o motivo do encerramento da sessão; Dando continuidade ainda dentro de sua fala, a vereadora 
Valdete Cruz, falou do “Dia Nacional do Hino Brasileiro” que é comemorado no dia 13 de abril, e de sua importância; 
Agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação de suas proposições; lembrou da proposição feita pelo Vereador 
Jamison sobre o acesso ao Povoado São Manoel; Lembrou da importância de ter na cidade de Pereiras, uma segunda 
rampa para o Rio Mearim; falou do serviço de saúde no atendimento ao idoso e da reforma no CESAPE; Parabenizou o 
pessoal que trabalha com o empreendedorismo no Município de Pedreiras, pelo empenho de estar propiciando sempre 
mais em favor da população; Em seguida falou que queria se unir a vereadora Anarjara em relação a proposição 
referente a MA que liga Pedreiras a Joselândia; E para encerrar, desejou a todos uma feliz páscoa. Pela ordem dos 
inscritos o vereador Neguim Silva usou a Tribuna para inicialmente agradecer a Deus e a seus colegas pelo apoio que 
recebeu de cada um; Ato contínuo falou da importância de suas indicações e na oportunidade agradeceu aos nobres 
colegas pela aprovação das mesmas; Agradeceu ao Secretário Gaúcho pelos trabalhos que vem realizando na cidade de 
Pedreiras e por ter atendido seus pedidos; falou de vídeos críticos que circulam nas redes sociais, explicando que os 
mesmos não podem fazer as chuvas pararem, e nem que os alagamentos deixem de acontecer; frisando que somente 
podem fazer após o período chuvoso, é solicitar o melhoramento da camada asfáltica, informando que são crônicos os  
problemas do bairro Novo Seringal e Nova Pedreiras, e que isso é culpa até mesmo dos moradores, citando exemplo 
onde fizeram casa em cima do igarapé, onde o correto era deixar seis metros as margens do igarapé; Em seguida o 
vereador Enderson Portela falou da relevâncias dos trabalho realizados nos Bairro Novo Seringal e Nova Pedreiras, a 
pedido dos vereadores Neguim Silva e Enderson Portela em parceira com o Poder Executivo; Dando continuidade ainda 
dentro de sua fala o vereador Neguim Silva mencionou sobre a obra já realizada na escola Janoca Maciel; Encerrou sua 
fala parabenizando a Ivanilde e ao vereador Zé Renato pela passagem de seus aniversários; enfim, desejou a todos uma 
ótima “Semana Santa.”. Dando continuidade a Sra. Presidenta solicitou a Assistente de Plenário para fazer a leitura de 
um ofício, encaminhado à Câmara Municipal; Foi lido o Ofício nº 022/2022 do Tiro de Guerra 08-008 – Assunto: convite 
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para a solenidade do “Dia do Exercito”; Ato contínuo a Sra. Presidente convidou pela ordem dos inscritos para o uso da 
Tribuna o vereador Gard Furtado, que na oportunidade usou a Tribuna para falar da importância de suas indicações e 
agradecer aos nobres vereadores pela aprovação das mesmas; Falou da estrada que liga Pedreiras a Joselândia (MA 
381), e do vídeo que fez para registrar os vários trechos da MA para enviar nas redes sociais; enfim, pediu aos 
deputados para cobrar na assembléia legislativa para que o Governo do Estado para tomar providencias à referida 
rodovia; Parabenizou o vereador Neguim Silva, por sua recuperação e pela momento de recuperação de seu filho; e 
para encerrar falou do problema de saúde de D. Nilza, mãe de Fred Maia. 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 
vereador Katyane Leite parabenizou o vereador Zé Renato e a servidora Ivanilde pela passagem de seu aniversário; Ato 
contínuo falou da Rodovia João do Vale, dizendo acreditar que é de interesse do Governador Carlos Brandão de 
providenciar que a estrada seja recuperada, frisando ser importante o pedido dos nobres vereadores; falou ainda que 
irá levar esse pedido ao Deputado Estadual  Vinícius Louro para que o mesmo leve essa demanda ao Secretário de 
Infraestrutura do Estado, Dr. Aparício Bandeira para que providências sejam tomadas, para que melhore o trafego 
daquela região. Pela ordem as vereadoras Iaciaria Rios e Marly Tavares parabenizaram o vereador Zé Renato e a 
servidora Ivanilde pela passagem de seus aniversários. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz se solidarizou a família de 
Fred Maia pelo problema de saúde de sua genitora; Pela ordem o vereador Gard Furtado estendeu o convite a todos os 
vereadores e servidores da Câmara para um churrasco no sábado e domingo em sua casa no Povoado Pacas. 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 13 de abril 
de 2022”. 


