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

Aos vinte 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, 
Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes 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. Por conseguinte, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a 
Assistente de Plenário a Sra. Vanete Florencio de Sousa, para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida, 
apreciada e aprovada, será por todos assinada. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu a Ata à apreciação e votação. 
Por fim, declarou aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente a Sra. Presidenta informou que dar-se-á início a 
concessão das honrarias do Poder Legislativo Municipal em alusão ao mês de aniversário da cidade de Pedreiras e 
convidou para compor a Mesa: Padre José Geraldo (representando o Santuário de São Benedito), Secretário Municipal 
de Meio Ambiente Sr. Aldeclei Farias, Subtenente César Barros. Posteriormente, franqueou a palavra a assistente de 
plenário fazer a leitura regimental das honrarias do Poder Legislativo e, na sequência convidar nominalmente os 
homenageados e o respectivo vereador autor do Projeto de Decreto. Entrega das Moções de Congratulações e 
Aplausos: - vereadora Iaciaria Rios, homenageados: Dra. Helma Fernanda Maciel Andrade, Dorgival Vieira Alves, Garis 
do Município de Pedreiras, Daniela Cardoso de Sousa; - vereador Jamison Fernandes, homenageados: Associação dos 
Moradores do bairro Mutirão e Forró dos Velhos; - vereadora Katyane Leite, homenageados: Agentes Jovens 
Ambientais, Sr. Antonio Alves da Silva Filho, Atletas da Escola de Jiu-jitsu “Missão Jiu-jitsu”, Francynaloy Amorim Loiola; - 
vereadora Anarjara Quineiro, homenageado: Paulo Rogério de Medeiros Silva; - Mesa Diretora (vereadora Marly 
Tavares), homenageados: Francinete Braga e Marcelo Cruz, Jovens do Santuário de São Benedito, Santuário de São 
Benedito (representado pelo Reitor e Padre José Geraldo), Subtenente de Infantaria César Roberto Soares Barros, 
Atiradores do TG 08-008. Entrega dos Títulos de Cidadania Pedreirense: - vereadora Iaciaria Rios, homenageados: 
Ivonete Rego Magalhães, Jhonnatan Éverton Andrade; - vereador Jamison Fernandes, homenageados: Luiz Romão de 
Oliveira, Danilo Alves da Silva, Elvio Cortez de Sousa Filho; - vereadora Katyane Leite, homenageados: Hádla Gilva da 
Silva Nunes, Wugmar Fernandes Dantas, Cecília Gomes da Silva; - vereadora Valdete Cruz, homenageada: Francisca 
Galdino da Silva; - vereadora Marly Tavares (em nome do vereador Totinho Sampaio), homenageado: Iltaner Paiva 
Júnior. Na devida ordem, os homenageados agradeceram os vereadores autores e falaram que é um momento ímpar 
em suas vidas e, que se sentem felizes e honrados por tão grande reconhecimento e valorização. Encerrada a entrega 
das honrarias, a Sra. Presidenta desfez a mesa, agradeceu a presença dos homenageados e convidados e, em seguida 
suspendeu a sessão por 10min. Retornando a sessão e dando continuidade ao pequeno expediente a Sra. Presidenta 
franqueou a palavra aos vereadores. Não havendo nenhum vereador que quisesse se manifestar a Sra. Presidenta 
encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia. Posteriormente, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a 
assistente de plenário para fazer a leitura do ofício recebido e na sequência das proposições. Foi lido o Ofício nº 
108/2022 da SEJUV, assunto: convite para o Desfile da Escolha do Garoto e Garota Pedreiras 102 anos. Foi lido o Parecer 
nº 028/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 011/2022, de autoria da vereadora 
Iaciaria Rios, que reconhece como de utilidade pública a Associação Criança no Caminho, no município de Pedreiras. 
Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu respectivamente o Parecer e o PL à apreciação e votação. Logo 
depois, declarou-os aprovados. Foram lidos os Projetos de Decretos Legislativos: nº 030/2022 de autoria do vereador 
Enderson Portela, que concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Sr. Ricardo Almeida de Carvalho; nº 031/2022 de 
autoria da vereadora Valdete Cruz, que concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Sr. Galileu Novo Fraga; nº 028 e 
032/2022 de autoria da Mesa Diretora (vereadora Marly Tavares), que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. 
Gildásio Pereira Carvalho e Tenente Coronel Everaldo Coutinho Morais. Na devida ordem os vereadores autores 
solicitaram parecer verbal aos relatores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Pela ordem os vereadores 
relatores Jamison Fernandes e Enderson Portela emitiram parecer verbal favorável. Por conseguinte, a Sra. Presidenta 



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

2 
 

Nº 010/2022 

submeteu respectivamente os Pareceres Verbais e os Projetos de Decretos Legislativos à apreciação e votação. Em 
seguida, declarou-os aprovados. Foram lidas as Moções de Pesares: nº 016/2022 de autoria da Mesa Diretora, pelo 
falecimento da Sra. Creusa Dias Teixeira; nº 017/2022 de autoria da Mesa Diretora, pelo falecimento da Sra. Maria 
Raimunda da Conceição. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu as Moções de Pesares à apreciação e 
votação. Logo após, declarou-as aprovadas. Não havendo mais nenhuma proposição inscrita a Sra. Presidenta 
franqueou a palavra aos vereadores para as proposições verbais. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes fez um 
Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, através do Setor de Iluminação Pública, que seja feita melhorias 
na iluminação pública, substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas de led e das luminárias na Av. Marly Boueres, 
mais precisamente no trecho que compreende às Ruas 07 a 12, do bairro Mutirão. Em seguida fez mais um 
Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, através do Setor de Iluminação Pública, que seja feita melhorias 
na iluminação pública da Rua 06 Parque das Palmeiras, principalmente na parte superior. Pela ordem a vereadora 
Katyane Leite fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que seja feito o reparo do semáforo que dá 
acesso à Rua Raimundo Araújo sentido Rua da Prainha. Em seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao 
Poder Executivo que seja feita a manutenção na iluminação pública da rua que dá acesso ao Hospital Dr. Walber, 
principalmente próximo a ponte. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz fez um Requerimento Verbal, solicitando ao 
Poder Executivo que seja colocado bloquetes na rua que fica entre o Global Club e a Igreja Nossa Senhora das Graças, 
bairro Engenho. 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 a vereadora Valdete Cruz retirou a palavra. Pela ordem dos 
inscritos o vereador Jamison Fernandes falou que percebeu a alegria e emoção em cada um dos seus homenageados ao 
receber o Título de Cidadão Pedreirense, particularmente o Sr. Romão que há 50 anos reside na cidade de Pedreiras. 
Frisou que no início dos seus trabalhos legislativos no ano passado protocolou uma Indicação nº 154/2021 solicitando 
um sistema de câmeras para a cidade de Pedreiras, onde na sessão seguinte foi aprovada e, este sonho e luta vem de 
parlamentares de mandatos mais antigo como o ex-vereador Otacílio Fernandes que durante 10 anos fez essa cobrança 
juntamente com a ACIAP e SINDLOJAS, então hoje se sente muito honrado e feliz, pois Pedreiras será beneficiada com 
84 câmeras de vídeo monitoramento com uma central e, de já agradece a Gestão por esse grande avanço. Pela ordem a 
vereadora Valdete Cruz pediu um aparte e informou que também tinha protocolado uma indicação solicitando esse 
serviço de vídeo monitoramento tendo em vista a grande necessidade de segurança assim, agradece a Prefeita Vanessa 
Maia por ter atendido esse pedido da população e, também é sabedora que é uma luta antiga da CDL, ACIAP e lojistas 
em geral. Parabenizou o vereador Jamison por essa conquista e se une a ele, pois também fez parte dessa Indicação. 
Enfim, se sente feliz ver nessa gestão a execução de algumas indicações de grande importância, como por exemplo, o 
Ginásio de Esportes no bairro Goiabal e a UBS do Povoado Pau D’Arco, ambas de sua autoria e que serão inauguradas 
no dia 27 de abril e, de já parabeniza a Gestão pela preocupação em executar obras com zelo e esmero. Ainda com a 
palavra o vereador Jamison Fernandes cobrou suas indicações que ainda não foram atendidas como da Rua 06, Parque 
das Palmeiras. Encerrou seu discurso agradecendo a Deus por mais essa Sessão Ordinária, com sentido de Sessão Solene 
pelas entregas das honrarias. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela retirou a palavra. Pela ordem dos 
inscritos a vereadora Katyane Leite agradeceu todos que se fizeram presentes nesta sessão, onde ilustres cidadãos 
foram agraciados com Título de Cidadania Pedreirense, que já faziam parte da história do nosso município, mas que 
ainda não haviam sido reconhecidos através dessa honraria. Na oportunidade fez um breve relato sobre a história dos 
seus homenageados e parabenizou todos que foram agraciados. Citou a fala do Sec. de Meio Ambiente onde disse estar 
surpreso com sua homenagem, então reafirma mais uma vez que é e, sempre será a favor de tudo que contemple de 
forma positiva o povo pedreirense, independentemente de Partido A ou B. Agradeceu os vereadores pela aprovação de 
suas proposições nesta sessão. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes pediu um aparte e parabenizou a vereadora 
pela indicação onde dá aplausos a pessoas que realmente são merecedoras, onde bem citou na pessoa do Sec. Aldeclei 
Farias que vem fazendo um belo trabalho juntamente com os Agentes Ambientais. Ainda com a palavra a vereadora 
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Katyane Leite parabenizou antecipadamente a cidade de Pedreiras pelos 102 anos de emancipação política. 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 o vereador Jamison Fernandes solicitou que fosse justificada a ausência dos 
vereadores: Jotinha, Gard, Neguim, Emanuel, Totinho e Zé Renato, pois foram até a capital São Luís acompanhar a 
Prefeita Vanessa Maia para juntos receberem uma pá carregadeira. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios parabenizou 
todos os homenageados que foram agraciados com as honrarias. Em seguida, a Sra. Presidenta em nome da CMP 
agradeceu os vereadores que se fizeram presentes para homenagear cidadãos que hoje foram agraciados com essas 
honrarias e, na sequência fez um breve relato sobre a história dos seus homenageados. 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 20 de abril 
de 2022”. 


