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Nº 016/2022 

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

Aos oito dias do mês de junho 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, Emanuel Anselmo Nascimento, José Josias de 
Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison 
Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, 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 fez uma oração 
inicial e parabenizou a vereadora Anarjara Quineiro pela passagem de seu aniversário e, em seguida franqueou a 
palavra a Assistente de Plenário Sra. Vanete Florêncio 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 franqueou a palavra a 
assistente de plenário para a leitura dos ofícios. Foi lido o Ofício nº 78/2022 do IFIMA/ CAMP PED, assunto: convite para 
participar da mesa de debate da Semana do Meio Ambiente. Dando continuidade, a Sra. Presidenta franqueou a palavra 
aos vereadores. Pela ordem a vereadora Anarjara Quineiro solicitou que fosse justificada a ausência da vereadora 
Katyane Leite. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse se manifestar a Sra. Presidenta encerrou o Pequeno 
Expediente. Dando início a Ordem do Dia franqueou a palavra a assistente de plenário para a leitura das proposições. 
Foram lidas as Indicações: nº 033/2022 de autoria dos vereadores Totinho Sampaio e Jamison Fernandes, sugerindo a 
Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a camada asfáltica na Rua São João, bairro Engenho; nº 034/2022 de autoria do 
vereador Totinho Sampaio, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a camada asfáltica na Trav. Cajueiro, 
bairro Engenho; nº 045 e 052/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a celebração de convênio com a Fazenda da Esperança para promover a desintoxicação de dependentes 
químicos do nosso município e, a proceder com a construção de uma casa de recuperação para dependentes químicos; 
nº 143/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
iluminação na Av. Lourival Alves Pereira, localizada entre o perímetro que compreende a lateral do Supermercado Mix 
Mateus, ligando ao bairro Mutirão; nº 219 e 220/2022 de autoria do vereador Gard Furtado, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a criação de uma subprefeitura rural e, a proceder com a disponibilização de quatro (04) ACE 
para acompanhar as Comunidades de Trindade até Marianópolis; nº 230 e 232/2022 de autoria do vereador Jamison 
Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a pavimentação asfáltica para as ruas Zinôr Caldeira e 
São Paulo, bairro Novo Seringal e, a proceder com a pavimentação asfáltica para a Rua São Luís, bairro Nova Pedreiras; 
nº 256/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a propor junto a Secretaria 
Municipal de Educação – SEMED, aulas de capoeira nas escolas como modalidade opcional; nº 270/2022 de autoria da 
vereadora Valdete Cruz e vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com melhorias, 
incluindo a efetuação de camada asfáltica na estrada de acesso aos Balneários Chegou Banhou e Garrafão, 
contemplando também moradores da região e entorno; nº 376/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, sugerindo a 
Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção das instalações de forma rústica para o funcionamento da 
Secretaria de Meio Ambiente, inclusive, podendo ser utilizadas madeiras que são apreendidas pela Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente, sugiro ainda, que as novas instalações pra sede da Secretaria seja construída em um espaço no 
Bosque Seringal; nº 407/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a realização de seletivo para Agente de Saúde; nº 414/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, 
sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção ou melhorias de campos de futebol ou quadras 
poliesportivas no bairro Diogo; nº 415 e 416/2022 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a implantação de bloquetes na Rua do Cruzeiro, Pov. São Raimundo e, a proceder com a 
implantação de bloquetes para o Pov. Maribondo. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à 
apreciação. Pela ordem a vereadora Marly Tavares solicitou para fazer parte da coautoria da Indicação nº 270/2022. 
Pela ordem os vereadores autores concederam permissão. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu-as à votação. Por 
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fim, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Moções de Pesares: nº 030/2022 de autoria da Mesa Diretora, pelo 
falecimento da Sra. Zuleide Luna de Brito; nº 031/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes pelo falecimento da 
Sra. Isabel Tavares Lima. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu as Moções à apreciação e votação. Ao 
final, 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 que seja feita a instalação de ventiladores no Mercado Central. Pela ordem o vereador 
Neguim Silva fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo a troca de todas as lâmpadas dos postes por 
luminárias de led no trecho que compreende a Rua Enoque Vieira, bairro Nova Pedreiras ao Povoado Sítio Novo. Em 
seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo a troca de todas as lâmpadas dos poste por 
luminárias de led do bairro Novo Seringal. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz fez um Requerimento Verbal solicitando 
ao Poder Executivo que seja colocada a camada asfáltica no acesso da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro 
São Benedito. Pela ordem o vereador Enderson Portela fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo 
que seja construído um banheiro público no final da Rua Messias Filho, bairro São Francisco. Em seguida fez mais um 
Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja feito reparos na Rua 07, Residencial Lolita, 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. Por conseguinte, a Sra. Presidenta suspendeu a sessão por 15min. Retornando a 
sessão e 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 ao uso da Tribuna a 
vereadora Anarjara Quineiro agradeceu os vereadores pela aprovação de suas indicações. Fez novamente a cobrança da 
iluminação pública na Zona Rural que ainda está às escuras. Por fim, agradeceu a Deus pela passagem do seu 
aniversário. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios iniciou seu discurso parabenizando a vereadora Anarjara 
Quineiro pela passagem da sua data natalícia. Agradeceu os vereadores pela aprovação de suas indicações nesta sessão 
e falou sobre as mesmas. Fez um breve comentário sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado no dia 05 de 
junho. Falou sobre algumas visitas realizadas nesta semana juntamente com a Presidenta Marly: - no Hospital 
Macrorregional onde conversaram com o diretor geral Dr. Frederico e verificaram in loco os atendimentos, uma equipe 
eficiente e, o mesmo lhe repassou que estão sendo feitos várias cirurgias ortopédicas entre outras; - no IFIMA um 
instituto que tem deixado sua marca com vários estudantes aprovados em grandes universidades. Frisou que a função 
de acompanhar os fatos de perto faz parte do trabalho deles como parlamentares, pois o município está inserido nessa 
campanha de desenvolvimento e devem participar, interagir e ajudar esse povo, então foi essa questão que os levou até 
São Luís para lutar por uma solução para a problemática da água, principalmente nos bairros mais altos da nossa cidade, 
como foi falado ao diretor devem acabar com as falácias e realmente procurar soluções concretas. Pela ordem dos 
inscritos o vereador Totinho Sampaio inicialmente parabenizou a vereadora Anarjara Quineiro pela passagem do seu 
aniversário. Agradeceu os vereadores pela aprovação de suas indicações e falou sobre as mesmas. Relatou sobre a 
viagem a São Luís para reunirem-se com o gerente da CAEMA, pois há vários anos fazem essa cobrança e, espera que o 
diretor cumpra com o que falou para que venha beneficiar os moradores da cidade de Pedreiras, principalmente das 
partes altas. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes falou sobre suas indicações aprovadas nesta sessão 
e solicitou que esses pedidos da população sejam atendidos o mais breve possível. Parabenizou a vereadora pela 
passagem da sua data natalícia. Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz iniciou seu discurso parabenizando a 
vereadora Anarjara Quineiro pela passagem do seu aniversário. Frisou que foi de grande importância a visita da 
vereadora Iaciaria Rios e a Presidenta Marly Tavares ao Hospital Macrorregional, pois é de suma importância que 
procurem se inteirar sobre os órgãos públicos não somente na esfera municipal, mas também na esfera estadual, então 
o que trouxeram sobre a visita foi salutar, pois era uma grande dúvida da população sobre os atendimentos desse 
hospital. Parabenizou os vereadores que foram a São Luís para mais uma vez tratar sobre a problemática da água em 
nosso município. E sobre essa questão sempre estão numa luta reiterada, visitas repetidas naquele órgão para que 
medidas sejam tomadas medidas eficazes. Parabenizou também os vereadores que estiveram no Programa Tribuna 
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para falarem à população sobre o que os vereadores estão buscando em prol da cidade de Pedreiras. Dessa forma, 
todas essas medidas que estão sendo tomadas não são em vão e, se necessário for podem acionar outros órgãos como 
o MP pra que unindo forças possam buscar uma solução mais concreta para realidade da água em nossa cidade. 
Parabenizou a vereadora Iaciaria Rios pelo seu discurso e pela sua indicação sobre a construção da Secretara de Meio 
Ambiente e, na oportunidade parabenizou também o Sec. de Meio Ambiente Aldeclei Farias e sua equipe que estão 
desenvolvendo um excelente trabalho e a Gestão que oportuniza e dá autonomia para que essa Secretaria possa dar 
passos específicos. Agradeceu os vereadores pela aprovação de suas indicações e falou sobre as mesmas. Parabenizou a 
Gestão Vanessa Maia por Pedreiras está incluída no projeto turístico do Maranhão e Brasil. Relatou que através da 
Procuradoria da Mulher foram convidadas a participar de uma reunião juntamente com a Presidente Marly Tavares no 
núcleo da Procuradoria da Mulher na OAB com as advogadas Frabrici e Márcia e, foram solicitadas para estarem 
planejando ações conjunta que visem beneficiar as mulheres. Frisou que ficou muito feliz com a proposta apresentada 
pelo Presidente da República em zerar os incentivos fiscais do combustível. Pela ordem dos inscritos o vereador Zé 
Renato inicialmente agradeceu a Deus por estar mais uma vez nessa sessão e parabenizou a vereadora Anarjara 
Quineiro pela passagem do seu aniversário. Ressaltou que infelizmente eles que estão nessa linha da política estão 
sujeitos a tudo e, o aparelho celular é um meio de comunicação muito bom, mas infelizmente tem um lado negativo, 
pois existem algumas pessoas que usam para caluniar e denegrir. E já é sabedor quem são essas pessoas, mas não irá 
citar nomes e nem guardará raiva, pois todos são sabedores que tem um bom coração e como prova disso foi quando 
sofreu aquele assalto com um tiro que quase levou sua vida e descobriu que foi a pessoa, mas nem um B.O registrou, 
então, só pede a Deus que abençoe essas pessoas que estão lhe caluniando. Pela ordem dos inscritos o vereador 
Neguim Silva parabenizou a vereadora Anarjara Quineiro pela passagem da sua data natalícia. Informou que foram até 
São Luís cobrar melhorias no fornecimento de água da cidade de Pedreiras, então que a CAEMA possa dar respostas a 
população. Sobre o desabafo do vereador Zé Renato ele tem seu total apoio porque todos eles vereadores já passaram 
por essa situação, pois só este mês uma TV local já foi quatro vezes na rua do vereador Neguim fazer matérias. Deixou 
claro que jamais irá em rede sociais ou em calçadas denegrir a imagem de ninguém, pois não precisa derrubar ninguém 
para subir um degrau e, deixa um aviso pra quem está usando a imagem do vereador Neguim que pode continuar 
porque é Deus quem vai dar a resposta. Enfim, devem aprender a superar porque todos os dias vai ter um problema, 
uma crítica então devem ter o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, porque assim serão bem mais fortes! Pela 
ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado relatou sobre a visita a CAEMA em São Luís onde foram recebidos pelo 
presidente e, se cada vez que fossem a Capital conseguissem resolver um dos problemas que existem há vários anos já 
teriam praticamente zerado os problemas no município de Pedreiras quanto ao fornecimento de água. Sobre a fala do 
vereador Neguim sobre as matérias repetitivas que estão acontecendo em sua rua que o mesmo não baixe a cabeça 
porque é um vereador ativo e está fazendo um belo trabalho no município de Pedreiras e, dessa forma, pode contar 
com seu apoio dentro do seu mandato de vereador e fora na sua vida pessoal, pois é sabedor que tem um amigo e um 
correligionário. Falou ao vereador Zé Renato, pois em suas palavra disse que vem sendo bombardeado e isso está 
acontecendo pela sua bondade, pelo seu bom coração que não consegue ver maldades e, como foi falado o whatsapp é 
uma ferramenta que vem ajudar muita gente que são boas e que sabem usar as redes sociais, mas infelizmente existem 
as pessoas más, então terá sempre o seu apoio, pois é sabedor do seu caráter e do trabalho que desenvolve na sua 
região. Em seguida a Sra. Presidenta se manifestou da mesa e falou que nesta semana como foi mencionado pela 
vereadora Procuradora da Mulher Iaciaria Rios visitaram o Hospital Macrorregional, pois estava sendo colocado em 
dúvida por alguns munícipes sobre o tipo de atendimento e assistência desse hospital, então constataram que tem 
cirurgias ortopédicas, mutirão de cataratas, exames laboratoriais e tomografia computadorizada atendendo toda a 
região do médio mearim e estado do maranhão; visitaram também o IFIMA onde reuniram-se com o diretor prof. 
Cardoso e sente muito orgulho como pedreirense dos resultados positivos dessa Instituição de ensino. Sobre a 
regularização do abastecimento de água onde esse Poder Legislativo se encaminhou até São Luís e reuniram-se com o 
Presidente da CAEMA Sr. Marcos Aurélio, o diretor e engenheiro Sr. Cristovã, Sr. Wallace que é de Pedreiras e deixaram 
bem claro que querem uma resposta concret,a pois não querem mais respostas com pinturas de estruturas e sim água 
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nas torneiras dos pedreirenses principalmente nas regiões mais críticas. E ficou acordado que o Presidente viria a 
Pedreiras. Dessa forma, agradece a todos que lhes receberam e aos vereadores que foram representar a cidade de 
Pedreiras. Ao retornarem dessa viagem foram ao Programa Tribuna da rádio FM cidade onde todos os vereadores 
falaram a respeito da reunião e também sobre essa problemática, pois todos estão comprometidos com a regularização 
do sistema de abastecimento de água em nosso município. Encerrando seu discurso parabenizou mais uma vez a 
vereadora Anarjara Quineiro pela passagem da sua data natalícia. 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 Gard Furtado parabenizou a vereadora Anarjara Quineiro pela passagem do seu aniversário. Pela ordem a 
vereadora Anarjara Quineiro agradeceu a todos os vereadores e funcionários da casa que tiraram um tempo para lhe 
parabenizar. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios parabenizou a Gestão tempo de reconstruir e o município, pois 
receberam o certificado que Pedreiras está entre os pontos turísticos a nível nacional. Não havendo 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 08 de junho 
de 2022”. 


