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

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se em Sessão Ordinária os 
nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, Emanuel Anselmo Nascimento, 
Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, 
Marcio 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. Por conseguinte, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a Assistente de Plenário Sra. 
Jissele da Silva Sousa, para fazer a leitura das Atas da Sessão Ordinária do dia 24/04 e da Sessão Solene do dia 27/04 em 
alusão aos 102 anos de Emancipação Política de Pedreiras, que após lidas, apreciadas e aprovadas, serão por todos 
assinadas. 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 para a leitura dos 
ofícios. Foi lido o Ofício nº 313/2022 do GP, assunto: Encaminha Decreto Municipal. Na sequência, a Sra. Presidenta 
franqueou a palavra a vereadora Valdete Cruz para fazer a leitura bíblica. Em seguida, a vereadora Valdete fez a leitura 
do Sl 125. Ainda dentro do pequeno expediente a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem o 
vereador Gard Furtado solicitou a Sra. Presidenta que justificasse a ausência do vereador Zé Renato. Pela ordem o 
vereador Totinho Sampaio solicitou a Sra. Presidenta que justificasse a ausência do vereador Jotinha Oliveira. Em 
seguida, a Sr. Presidenta justificou a ausência da vereadora Anarjara Quineiro. Não havendo mais nenhum vereador que 
quisesse se manifestar a Sra. Presidenta encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia e, franqueou a 
palavra a assistente de plenário para a leitura das proposições. Foi lido o Ofício nº 283/2022 do GP. Foi lida a Mensagem 
ao PL nº 012/2022 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei 
Orçamentária do Município de Pedreiras para o Exercício de 2023 e dá outras providências. Foi lida a Mensagem ao PL 
nº 013/2022 de autoria do Poder Executivo que altera dispositivo da Lei Municipal n° 1.507, de 12 de fevereiro de 2021. 
Foi lido o Ofício nº 282/2022 do GP. Foi lida a Mensagem a Proposta de Veto Parcial referente ao PL nº 003/2022 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre Mensagem de Veto Parcial à Lei nº 1.538, de 11 de abril de 2022.  Foi lido 
o Projeto de Decreto Legislativo de autoria do vereador Gard Furtado que concede a Comenda Graça Melo a Sra. 
Aldenora Veloso Medeiros. Por conseguinte, a Sra. Presidenta informou que todos os vereadores estarão recebendo 
cópias dos projetos para que possam analisar e, logos após encaminhou os PL, a Proposta de Veto Parcial e o Projeto de 
Decreto Legislativo às Comissões Permanentes. Foram lidas as Indicações: nº 014 e 015/2022 de autoria do vereador 
Totinho Sampaio, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a recuperação da estrada vicinal do Pov. Eira e, a 
proceder com a implantação de um poço artesiano no Pov. Eira; nº 059 e 070/2022 de autoria do vereador Enderson 
Portela, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de uma praça de eventos no Balneário Caema 
e, a proceder com a implantação de uma academia popular no Pov. São Raimundo; nº 159/2022 de autoria do vereador 
Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a camada asfáltica nas Ruas São Benedito, São 
Miguel e Trav. São Benedito, localizadas no Conj. São Francisco, bairro São Francisco; nº 222/2022 de autoria do 
vereador Gard Furtado, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de uma quadra de areia, uma 
de futsal, um campo society e uma pista de atletismo ao entorno do local, onde funciona o campo de baixo no Pov. 
Marianópolis; nº 227 e 244/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder 
com a pavimentação asfáltica para as Ruas Vicente Benigno e Santa Maria, bairro Novo Seringal e, a proceder com a 
instalação de bebedouros públicos, no retorno onde está localizada a estátua João do Vale, nas proximidades do Mix 
Mateus; nº 252 e 255/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com 
melhorias com empiçarramento da estrada de acesso ao Lago da Onça e posterior asfaltamento, pois a estrada 
encontra-se com muita lama em diversos trechos, dificultando o acesso dos moradores e, a proceder com a solicitação 
junto a empresas: Sabão Princesa, Grupo Mateus, etc., de tonéis em desuso para utilização em coleta de lixo, em locais 
público, devidamente padronizados; nº 297/2022 de autoria do vereador Gard Furtado, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a construção de uma quadra poliesportiva coberta para o Pov. Alto de Areia; nº 310/2022 de 
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autoria do vereador Emanuel Nascimento, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a aquisição de um 
terreno para construção de um novo cemitério na cidade de Pedreiras; nº 321/2022 de autoria da vereadora Katyane 
Leite, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a implantação de uma academia popular no bairro Goiabal. 
Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações a apreciação. Pela ordem, a vereadora Iaciaria Rios 
solicitou a inclusão de seu nome na coautoria das Indicações nº 014 e 015/2022. Pela ordem o vereador Totinho 
Sampaio solicitou a inclusão de seu nome na Indicação nº 159/2022. Pela ordem, o vereador Jamison Fernandes 
solicitou a inclusão de seu nome na coautoria da Indicação nº 244/2022. Pela ordem os vereadores autores concederam 
permissão. Logo depois, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à votação. Por fim, declarou-as aprovadas. Foi lida a 
Indicação nº 382/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a 
implantação de vídeo monitoramento em todo Mercado Central, tanto na parte interna como na parte externa. 
Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes falou 
que não entende o motivo pelo qual a vereadora insiste em colocar essa indicação, pois já tem uma de sua autoria com 
o mesmo teor aprovada nesta Casa. Pela ordem a vereadora autora falou que para a parte interna, principalmente onde 
estão as bancas do mercado das verduras e da carne a indicação do vereador Jamison não contempla, pois foi 
procurada pelos vendedores e feirantes onde alguns reclamaram que estão tendo suas mercadorias usurpadas. Pela 
ordem o vereador Gard falou que como já existem câmeras no entorno do mercado, então sugeriu que a vereadora que 
retificasse colocando o vídeo monitoramento na parte interna. Pela ordem a vereadora autora aceitou a sugestão do 
vereador Gard e pediu que fosse retificado. Em seguida, a Sra. Presidenta retirou a Indicação de pauta para que a 
vereadora autora possa refazê-la sendo mais específica em sua solicitação. Foram lidas as Indicações: nº 384 e 385/2022 
de autoria da vereadora Iaciaria Rios, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com construção de uma parada de 
ônibus na calçada da Biocentro, visto que muitas pessoas que vem do interior desce naquele local para fazer exames e 
consultas médicas e, a proceder a construção de uma parada de ônibus na calçada da Magazine Luiza, visto que muitas 
pessoas descem naquele local para realizarem compras e serviços bancários; nº 388/2022 de autoria do vereador 
Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a iluminação pública, com lâmpadas de LED, 
para a Rua São Raimundo, bairro São Francisco. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações a 
apreciação e votação. Logo, depois declarou-as aprovadas. Foram lidas as Moções de Congratulações e Aplausos: nº 026 
e 027/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, aos criadores do Boi Brilho de Benedito, visto que há muito não se 
tinha mais em nossa cidade esse tipo de grupo folclórico e, ao repórter do Programa Acontece Mearim, Antônio Pablo 
França de Oliveira, por sempre levar a informação de forma precisa e irreverente. Por conseguinte, a Sra. Presidenta 
submeteu as Moções de Aplausos à apreciação. Pela ordem o vereador Gard Furtado parabenizou o repórter Antônio 
Pablo pelo personagem que assumiu em suas reportagens, com o plágio do repórter polícia da cidade de Caxias e, o 
mesmo vem se destacando na internet com seus vídeos irreverentes na cidade de Pedreiras e região. Após a discussão, 
a Sra. Presidenta submeteu as Moções à votação. Em seguida, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Moções de 
Pesares: nº 018/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio, pelo falecimento do Sr. Francisco Anselmo Braga; nº 
019/2022 de autoria da vereadora Iaciairia Rios, pelo falecimento da Sra. Filomena Lopes Pereira Silva; nº 020/2022 de 
autoria da vereadora Valdete Cruz, pelo falecimento do Prof. Maurício Araújo; nº 021/2022 de autoria da Mesa 
Diretora, pelo falecimento do Sr. Ivan Costa Silva. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu as Moções de 
Pesares à apreciação. Em seguida, a Sra. Presidenta manifestou suas condolências a profª. Nilma Lopes pelo falecimento 
de sua mãe e, a servidora da Câmara Ivanilde pelo falecimento de seu irmão. Na sequência, submeteu as Moções de 
Pesares à votação. Logo após, declarou-as aprovadas. Por conseguinte, a Sra. Presidenta suspendeu a sessão por 15min. 
Retornando a sessão e, 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 a construção de meio fio e sarjeta na Rua da Alegria, localizada ao lado do Colégio Corrêa de Araújo. 
Em seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo a criação de uma Escola Agrícola para 
suprir a ausência do ensino agrário aos jovens da cidade de Pedreiras. Pela ordem o vereador Enderson Portela fez um 
Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas 
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de led, na Rua Miguel Atta, Centro. Em seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo a 
reforma do campo de cima do Pov. São Raimundo. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios fez um Requerimento Verbal, 
solicitando ao Poder Executivo a recuperação dos canteiros da Praça da Bíblia. Pela ordem o vereador Neguim Silva fez 
um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja feita a troca das lâmpadas antigas por lâmpadas de 
led, na Rua da Estrela, Centro. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal, solicitando ao 
Poder Executivo que seja feita a substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas de led e, a implantação de novas onde 
não tem, na Rua Messias Filho, bairro Engenho. Em seguida, fez mais um Requerimento Verbal solicitando ao Poder 
Executivo que seja feita a substituição das lâmpadas antigas por lâmpadas de led, na Av. Marly Boueres e ruas 
transversais, bairro Mutirão. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz fez um Requerimento Verbal, sugerindo ao Poder 
Executivo que seja contratado um zelador para a Praça 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 Katyane Leite parabenizou o Pablo repórter do povo pela moção de aplausos e 
agradeceu os colegas pelas proposições aprovadas nesta sessão. Agradeceu a Deus fazendo a leitura em João 3:19. Em 
seguida fez cobranças em nome da população de Pedreiras: - operação tapa-buracos onde a prefeitura está colocando 
asfalto sem compactar e com as chuvas esse trabalho está sendo desfeito, então de certa forma é um desperdício de 
dinheiro público; - moradores solicitam melhorias na infraestrutura e iluminação pública das seguintes ruas, pois estão 
intrafegáveis cheias de buracos, esgotos a céu aberto, sujas e as escuras: Trav. Carlos Martins, 2ª Trav. Zeca Araújo, Rua 
Machado de Melo, bairro Mutirão, 2ª Trav. Zeca Branco, Rua 06 Parque das Palmeiras na parte de cima, Rua Monsenhor 
Gerson, Trav. Santa Rita Parque das Palmeiras, Rua da Piçarra e da Cerâmica, bairro Diogo, Rua São Luis, bairro Nova 
Pedreiras, Alto do Cajueiro bairro do Matadouro, bairro Novo Seringal, Alto da Santa Cruz, Av. Edilson Carvalho Branco. 
Sobre a reforma do Ginásio de Esportes (obra orçada em quase meio milhão de reais) muito dinheiro e, o Sec. Gaúcho 
ainda lhe afirmou que a metade da calçada que foi feita não está contemplada no processo de licitação foi um gasto 
extra; - campo do mutirão também está precisando de cuidados especiais; - Bosque Seringal está tomado pelo mato e 
lama e, ninguém sabe o motivo pelo qual a empresa que ganhou a licitação da obra da academia de saúde até hoje não 
foi iniciada; - melhorias nas estradas vicinais dos Povoados: São Manoel, Centro do Meio, Santa Edvirgens, Paraíso, 
Transual, Bom Lugar, Eira e Lago da Onça, pois essas obras eram pra ter sido iniciada em 2021 e finalizada em julho de 
2022; - pagamentos dos aposentados e pensionistas que todo mês está havendo mudança na data do pagamento. 
Enfim, está aqui como vereadora não para representar o Poder Executivo, mas está como representante do Poder 
Legislativo para ser porta voz do povo de Pedreiras. E por fim, desejou Feliz Dia das Mães a todas as vereadoras, 
servidoras da Casa, as mães dos nobres vereadores e, em especial a sua mãe Francisca de Albuquerque Leite. Pela 
ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios frisou que ficou muito feliz em poder participar das comemorações e 
inaugurações pelos 102 anos da cidade de Pedreiras, entre elas: Ginásio de Esportes, Centro de Vídeo Monitoramento, 
UBS´s dos Povoados Pacas ePau D’Arco e, reinauguração da U.E. Benilde Nina e, parabeniza o Governo Tempo de 
Reconstruir por não fazer diferenciação em suas obras principalmente das escolas, pois todas tem a mesma qualidade e, 
hoje ver a escola pública em Pedreiras chegando ao mesmo nível da escola privada. Falou sobre o Programa Jovens 
Empreendedores implantado nas escolas da zona rural e urbana e, tiveram uma visita de uma equipe da cidade de Lago 
dos Rodrigues para conhecerem o projeto e também implantarem em seu município. Parabenizou a Secretaria de 
Juventude, pois foram para dentro das escolas trabalhar a questão do título de eleitor como expedição, transferências 
entre outros, então gostaria de parabenizar o Sec. Domingos por essa iniciativa. Parabenizou a Presidenta Marly pela 
organização e condução da Sessão Solene dos 102 anos de Emancipação Política de Pedreiras e, parabenizou também os 
que foram escolhidos para receber suas honrarias. Pela ordem dos inscritos os vereadores Totinho Sampaio e Enderson 
Portela retiraram a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes falou sobre a maratona de 
inaugurações e comemorações do aniversário da cidade no último dia 27 de abril e, em especial sobre a central de vídeo 
monitoramento e só a agradecer por esse tão sonhado pedido ter sido atendido, assim parabeniza a cidade de Pedreiras 
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pelas conquistas que ao longo dos dias vem sendo agraciada. Agradeceu os vereadores pela aprovação de suas 
proposições nesta sessão e fez um breve comentário esses pedidos. Encerou seu discurso parabenizando 
antecipadamente todas as mães da cidade de Pedreiras pela passagem da data alusiva, em especial as presentes nesta 
Sessão. Pela ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva agradeceu a vereadora Katyane pelas cobranças em sua fala 
na parte quando cita o bairro Seringal, Rua Zinô Caldeira que é uma cobrança sua constante, entre outros pedidos como 
a solicitação do asfaltamento de todas as ruas do bairro novo Seringal, assim reforça esses pedidos para que o Poder 
Executivo atenda as indicações de todos eles vereadores. E deixa claro que esses bairros tem um vereador atuante e 
determinado buscando e cobrando por essas melhorias. Agradeceu em nome do povo de Pedreiras por todas as obras 
inauguradas no aniversário de Pedreiras e como desportista em especial a obra do Ginásio de Esportes e, aproveita a 
oportunidade para cobrar o Governo do Estado sobre o Estádio Pilizão que se encontra em péssimas condições e a obra 
parada. Em seguida fez a leitura do texto de um amigo sobre o Hospital Macrorregional, no qual pede esclarecimentos 
sobre o funcionamento do mesmo, pois a peregrinação de ambulâncias para outros municípios continua e também faz 
essa cobrança. Dessa forma, continua fazendo o seu papel cobrando diariamente e incansavelmente a respeito das 
melhorias para os bairros Nova Pedreiras e Novo Seringal. Pela ordem o vereador Enderson pediu um aparte e falou que 
todas as reivindicações para o bairro Nova Pedreiras e Novo Seringal estão protocoladas por ele e pelo vereador 
Neguim, pois não deixam de dar auxílio para estes bairros, assim é fácil repetir as reivindicações deles e dizer que é o 
povo que está pedindo. E essa fala reservada ao bairro Novo Seringal é como se estivesse jogando a população contra o 
vereador Neguim, pois o mesmo tem uma grande representatividade naquela região, é símbolo de luta por aquele 
povo. Enfim, parabenizou o vereador Neguim pelo seu discurso. Ainda com a palavra o vereador Neguim destacou 
alguns dos seus pedidos para aqueles bairros que já foram atendidos como: o carro a disposição no Posto de Saúde para 
a locomoção das pessoas para o hospital e a reforma da Escola Janoca Maciel. Agradeceu a Deus pela oportunidade que 
lhe deu em representar o povo de Pedreiras e nada vai fazer com que desista dos seus objetivos porque sabe do que 
tem a oferecer e a buscar junto ao Poder Executivo para dar uma melhor qualidade de vida tanto para o povo daquela 
região como para a população pedreirense. Frisou que lhe entristece ver que muitas pessoas e famílias estão sendo 
destruídas com essas fakes news nas redes sociais, pessoas denegrindo a imagem dos outros com comentários 
maldosos, então que as autoridades procurem meios para proibir e punir esses atos. Encerrou seu discurso desejando 
um Feliz dia das Mães a todas as mães pedreirenses. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado parabenizou a 
cidade de Pedreiras pelos 102 anos de emancipação política e comentou sobre as inaugurações das obras entre elas, a 
reconstrução do Ginásio de Esportes que hoje está um local com mais dignidade aos desportista e a vereadora vem a 
esta tribuna denegrir a imagem do Poder Executivo dizendo que apenas foi feito uma pintura; os Postos de Saúde dos 
Povoados Pacas e Pau D’Arco que foram construídos do chão, novos; a Escola Benilde Nina que também foi 
reconstruída, climatizada com móveis novos e de qualidade. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios pediu um aparte e 
falou que também foi entregue nessa semana o anexo da Creche Pingo de Gente, totalmente reformada e adaptada ao 
público infantil. Pela ordem o vereador Enderson pediu um aparte e relembrou que a operação tapa buracos em 
Pedreiras é contínua. Ainda com a palavra o vereador Gard Furtado sobre a fala do vereador Enderson em relação ele e 
o vereador Neguim frisou que fica muito feliz quando vê os vereadores trabalhando em harmonia, pois foram eleitos em 
palanques diferentes, mas se uniram em prol do bem comum do bairro ao qual residem. Sobre o vídeo monitoramento 
há mais de 30 anos sonhavam, lutavam e hoje na gestão Vanessa Maia é realidade, pois hoje respiram outros ares e é 
isso que incomoda a oposição. Sobre o atraso das vicinais de quase dois milhões, informou que este recurso federal é de 
quatro anos atrás encaminhado pelo Deputado Juscelino e bem lembrado pela vereadora Katyane, onde o ex-gestor 
praticamente perdeu então a Prefeita Vanessa Maia refez o projeto e conseguiu resgatar esse recurso. Relatou que mais 
incomoda é a ascensão do líder político Fred Maia na região do médio mearim. Pela ordem o vereador Jamison 
Fernandes pediu um aparte e frisou que protocolou uma Indicação, mas que ainda nem entrou em pauta e já foi 
executada como o sistema de iluminação de led na Av. do bairro Maria Rita, então fica muito orgulhoso e por isso 
parabeniza a Gestão. Pela ordem o vereador Enderson Portela pediu um aparte e mencionou que na fala da vereadora 
Katyane os moradores da Rua Carlos Martins estavam reclamando da iluminação de led, e como anda de casa em casa 
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não ver essa insatisfação que foi citada, dessa forma, se orgulha em fazer parte dessa legislatura porque realmente 
estão fazendo um grande trabalho. Ainda com a palavra o vereador Gard ressaltou que foi informado pela diretora do 
hospital que no mês de março tiveram mais de 8 mil atendimentos e, no Hospital Macrorregional houve um mutirão de 
cirurgias de ortopedia, mas realmente ainda está deixando a desejar o funcionamento em outras cirurgias eletivas. 
Assim, é triste ver a pessoa usar o nome do povo como argumento para tentar denegrir a imagem de um governo que 
vem trabalhando em prol da sociedade, transformando e aumentando a dignidade da população. Enfim, encerrou seu 
discurso parabenizando todas mães pedreirenses, vereadoras, servidoras, sua mãe, sua esposa e, em especial a Prefeita 
Vanessa Maia pela passagem da data alusiva. Em seguida a Sra. Presidenta se manifestou da mesa e, frisou que estende 
sua gratidão pela semana passada onde tiveram a comemoração dos 102 anos de emancipação política e fez um breve 
relato sobre as inaugurações das obras, onde destacou: - serviço de vídeo monitoramento que muito contribuirá para a 
segurança pública; - ginásio poliesportivo: uma reforma de qualidade onde irá transformar vidas da juventude que não 
tinham um local adequado para praticar esportes; - Escola Benilde Nina: com estrutura de primeira qualidade, assim as 
crianças terão mais vontade e motivação de ir à escola. Por isso, parabeniza o Governo Tempo de Reconstruir pelo 
compromisso para com a cidade de Pedreiras, os vereadores que tiveram presentes e unidos para o crescimento e 
desenvolvimento da nossa cidade em parceria com o Executivo. Agradeceu os servidores desta Casa que muito 
contribuíram com a realização da Sessão Solene, onde ficou orgulhosa pelos vereadores terem se sentido felizes da 
forma como transcorreu a sessão. Mais uma vez agradeceu todos pela presença: os homenageados, convidados, 
Prefeita Vanessa Maia, seu esposo Fred Maia, Tenente Cel Miguel, Dr. Kayo Saraiva. E para encerrar parabenizou todas 
as mulheres que são mães pela passagem do dia das mães que Deus abençoe cada uma e seus filhos. 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 Iaciaria Rios parabenizou todas as mães pedreirenses, as mães dos 
vereadores, as mães servidoras desta Casa e em especial a sua mãe. Pela ordem o vereador Gard Furtado parabenizou a 
vereadora Iaciaria Rios pelo seu discurso na Missa em Ação de Graças ao aniversário da cidade de Pedreiras, pois se 
sentiu 100% representado pelas suas sábias palavras; parabenizou a Sra. Presidenta pela condução da sessão solene que 
foi de uma leveza e bem organizada. Relembrou a data do dia 30 de abril, onde fez 17 anos de falecimento de seu pai. 
Em seguida a Sra. Presidenta manifestou sua solidariedade em nome de todos os vereadores pela passagem do 
aniversário de morte do pai do vereador Gard o Sr. Chico Velho, que muito fez pela cidade de Pedreiras. Agradeceu 
imensamente a Deus, pela sabedoria e por tudo que os tem proporcionado, pois a Ele é dado toda honra e glória. 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 04 de maio 
de 2022”. 


