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Nº 024/2022 

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

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se em Sessão Ordinária os 
nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Emanuel Anselmo Nascimento, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, José 
Josias de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de 
Araújo e Valdemir Conceição 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. Presidente 
fez uma oração inicial 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. Presidente submeteu a Ata à apreciação e votação. Por fim, declarou aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente 
a Sra. Presidente justificou a ausência das vereadoras Iaciaria Rios e Anarjara Quineiro e do vereador Gard Furtado e, em 
seguida franqueou a palavra aos vereadores. Não havendo nenhum vereador que quisesse se manifestar a Sra. Presidente 
encerrou o Pequeno Expediente. Dando início a Ordem do Dia, a Sra. Presidente franqueou a palavra a assistente de 
plenário para a leitura das proposições. Foram lidos os Projetos de Decretos Legislativos: nº 057/2022 de autoria da 
vereadora Katyane Leite, que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Pedro Lucas Fernandes; nº 058/2022 de 
autoria do vereador Emanuel Nascimento, que concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Sr. Carlos Augusto Martins Netto. 
Dando continuidade, a Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final. Foram lidas as Indicações: nº 042 e 047/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo à Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a criação de um Centro de Distribuição de almoço e janta para desabrigados e, a proceder com 
a construção do Hospital Municipal de Pedreiras; nº 083/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo à Sra. 
Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de placas para identificação nas ruas do município de Pedreiras, onde 
não haja esse reconhecimento; nº 157 e 169/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a recapeamento da camada asfáltica da Rua da Palmeirinha e Trav. Palmeirinha, bairro 
Engenho e, a proceder com a recuperação da Rua Inácio Raposo, bairro São Francisco e Av. Zeca Branco, tanto no trecho 
que corresponde ao bairro Mutirão como a que corresponde ao bairro do Engenho. Na respectiva ordem, a Sra. Presidente 
submeteu as Indicações à apreciação e votação. Ao final, declarou-as aprovadas. Foi lida a Indicação nº 350/2022 de 
autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com melhorias para a Rua Vicente 
Curvina, Vila das Palmeiras. Dando continuidade, a Sra. Presidente submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem o 
vereador Jotinha Oliveira falou que já existe uma Indicação de sua autoria aprovada nesta Casa com o mesmo objeto. Pela 
ordem a vereadora autora sugeriu a Sra. Presidente que seja realizada uma busca nos arquivos para que seja averiguada. 
Em seguida, a Sra. Presidente retirou a matéria de pauta para seja feita a busca nos arquivos e, posteriormente se não 
houver a matéria retorna para a votação.  Foi lida a Indicação nº 438/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo 
à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com o calçamento em bloquetes na Rua Perpétuo Socorro, Vila das Palmeiras. Por 
conseguinte, a Sra. Presidente submeteu a Indicação à apreciação e votação. Por fim, declarou aprovada. Foram lidas as 
Moções de Congratulações e Aplausos: nº 056/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, ao Sr. José Mariano Carvalho, 
um dos fundadores do Cadete do Samba, cantor, compositor, sambista e resistente do Cadete do Samba; nº 058/2022 de 
autoria da Mesa Diretora, ao Time Moleza, pela conquista do título de campeão no jogo realizado dia 21 de agosto de 
2022, na cidade de Codó, no qual representou a cidade de Pedreiras, na modalidade Cinquentões, derrotando seus 
adversários da cidade de Coroatá. Posteriormente, a Sra. Presidente submeteu as Moções de Aplausos à apreciação. Em 
seguida a Sra. Presidente falou que os aplausos vai para o Time Moleza, cujo técnico e diretor é o Sr. Luís Orlando, um 
grande entusiasta do esporte Pedreirense, então a todos que fazem parte do time os aplausos. Dando continuidade 
submeteu as Moções de Aplausos à votação. Logo após, declarou-as aprovadas. Foi lida a Moção de Pesar nº 044/2022 
de autoria da Mesa Diretora pelo falecimento do Sr. Manuel Eugênio Neto (Nequinho), ocorrido no dia 19 de agosto de 
2022. Na sequência, a Sra. Presidente submeteu a Moção de Pesar à apreciação e votação. Logo após, declarou aprovada. 
Não havendo mais nenhuma proposição escrita a Sra. Presidente franqueou a palavra aos vereadores para as proposições 
verbais. Pela ordem o vereador Zé Renato fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo que seja realizada 
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a pintura de todos os quebra-molas da Zona Urbana e Rural na cor amarela, para evitar acidentes. Pela ordem o vereador 
Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo que seja refeito o serviço de iluminação 
pública na Rua 08, bairro mutirão, pois ainda existem trechos que está às escuras. Em seguida fez mais um Requerimento 
Verbal solicitando ao Poder Executivo que seja feita a manutenção na iluminação pública da Rua 12 bairro mutirão, mais 
precisamente nas proximidades do campo de futebol, pois parte da rua está às escuras. Pela ordem a vereadora Katyane 
Leite fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, através do Setor de Iluminação Pública a troca das 
lâmpadas na Rua da Piçarreira bairro Goiabal, mais precisamente nas imediações da Casa da Sra. do Céu, pois esse trecho 
está totalmente às escuras. Na devida ordem a Sra. Presidente submeteu os Requerimentos Verbais à apreciação e 
votação. Na sequência, declarou-os aprovados. Não havendo mais nenhuma proposição verbal e não havendo mais nada 
a tratar a Sra. Presidenta encerrou a Ordem do Dia. Em seguida a Sra. Presidente suspendeu a Sessão por 15 min. 
Retornando os trabalhos a Sra. Presidente deu início ao Grande Expediente e franqueou a palavra aos vereadores. Pela 
ordem dos inscritos ao uso da Tribuna a vereadora Katyane Leite iniciou seu discurso fazendo a leitura em Sl 23. Agradeceu 
a Deus e ao povo de Pedreiras pela acolhida, por estarem lhe recebendo muito bem em suas residências, pois todos são 
sabedores que está numa batalha árdua colocando seu nome à disposição da população de Pedreiras e do Estado do 
Maranhão, para disputar uma vaga no Congresso Nacional. Sobre agosto lilás apresentou alguns dados a respeito da 
situação da mulher na política no Brasil e, segundo estes dados as mulheres tem mais escolaridades e preparo, então se 
faz a pergunta: porque as mulheres não estão ocupando o devido espaço de poder na política nacional? Dessa forma, é 
um momento para refletirem, de incentivar mais mulheres a se candidatarem, a buscarem seus lugares na política. 
Portanto, o agosto lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. Frisou, que devem 
condenar qualquer tipo de crítica a uma mulher que coloque seu nome em apreciação popular para pleitear um cargo, 
porque não é e, nunca será candidata laranja, pois sua candidatura é legítima, então qualquer crítica a esse respeito é 
violência política. Enfatizou que achou louvável e parabenizou a decisão do TSE de proibir que leitores levem celulares 
mesmo desligados ou dentro de bolsas para cabine de votação. Informou que participou da segunda Audiência da LOAS 
que aconteceu nessa Casa Legislativa, onde na oportunidade colocou algumas sugestões que são demandas da população, 
dentre elas: - a construção de unidades habitacionais no município de Pedreiras; - mais investimento na saúde básica; - 
reajuste salarial para os servidores do município de Pedreiras, principalmente para os ACS e ACE; - sanção do piso da 
enfermagem; - concurso público. Parabenizou todas as mulheres, pois juntas irão continuar lutando para conquistar mais 
direitos. Viva democracia do Brasil, Viva a democracia do Maranhão! Pela ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva 
pediu permissão para falar da bancada e, inicialmente agradeceu pela oportunidade de estar mais uma vez nessa Casa, 
os colegas vereadores e a Sra. Presidente pelo apoio e carinho, aos amigos e familiares. Parabenizou a Prefeita Vanessa 
Maia que está inaugurando hoje a Casa da Mulher, pois é mais uma conquista de todas as mulheres Pedreirenses, que 
estão sendo cada vez mais valorizadas em todas as esferas municipal, estadual e federal. Em seguida a Sra. Presidente 
desejou boas-vindas ao vereador Neguim Silva, que está retornando seus trabalhos após tratamento cirúrgico. Pela ordem 
dos inscritos o vereador Enderson Portela retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes 
inicialmente agradeceu a Deus por mais um dia que os oportuna a está nessa Casa trazendo as demandas da população. 
Comunicou que nesta segunda-feira realizou em sua residência um evento político em apoio à candidatura do Dep. 
Estadual Fred Maia e do Dep. Federal Juscelino Filho e, pra sua surpresa a participação superou suas expectativas e com 
isso gostaria de externar a sua gratidão a todos que atenderam seu convite e se fizeram presentes. Informou que entrou 
com uma Indicação nº 133/2022 solicitando a construção de um muro fechando o final de uma rua, pois os moradores 
das Ruas 07 e 08 do Parque das Palmeiras não são mais atendidos com o serviço de delivery na parte da noite, porque os 
vândalos estão se utilizando do terreno como esconderijo e do endereço das pessoas para solicitar o serviço e cometer 
assaltos. Dessa forma, é sabedor que talvez a obrigatoriedade da construção do muro não seja do município e, sim do 
proprietário do terreno, mas faz este apelo ao Poder Executivo que se sensibilize com o sofrimento daqueles moradores. 
Enfim, é importante que juntos com o Poder Executivo, Secretaria Municipal e Estadual de Segurança possam procurar 
soluções para coibir a ação desses vândalos, pois infelizmente a cidade de Pedreiras está virando um palco de assaltos. 
Então, mais uma vez em nome daqueles moradores faz o pedido desse reforço policial naquela localidade. Pela ordem o 
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vereador Jotinha Oliveira pediu um aparte e parabenizou o vereador por trazer este tema de grande importância e, por 
se tratar de segurança é delicado e até tem receio de usar a tribuna para tocar nesse assunto, porque estão diuturnamente 
nas ruas e de certa forma se expõem. Parabeniza o esforço tanto da polícia militar que está nas ruas diuturnamente como 
do Poder Executivo que implantou o sistema de vídeo monitoramento, mas observa o Governo do Estado que tem grande 
responsabilidade na segurança pública não tem dado conta da bandidagem. É lamentável, pois isso está acontecendo não 
só no Parque das Palmeiras, mas existem relatos em vários bairros da cidade. Pela ordem a vereadora Katyane Leite pediu 
um aparte e frisou que de fato é um assunto muito complexo, mas eles como autoridades devem cobrar realmente dos 
governantes, pra que juntos deem as mãos e tentem ajudar os cidadãos, pois essa onda de criminalidade está 
acontecendo não só em Pedreiras, mas no Maranhão e Brasil. Enfim, apesar de estarem vendo o esforço do novo 
comandante da PM do município de Pedreiras, realmente a onda de criminalidade está crescente. Ainda com a palavra o 
vereador Jamison Fernandes aproveitou o ensejo para convidar a Presidente dessa Casa que se unam a eles para que 
possam levar essa demanda ao Governador e ao Sec. de Segurança do Estado. Em seguida a Sra. Presidente falou que 
entrará em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para uma eventual reunião com o Legislativo 
Pedreirense para tratarem desse assunto. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio retirou a palavra. Em 
seguida, a Sra. Presidente vereadora Marly Tavares fez uso da palavra da Mesa Diretora e lembrou que estão encerrando 
o agosto lilás onde representa uma campanha de prevenção a violência da mulher e, na oportunidade convidou cada um 
dos vereadores e servidores desta Casa, para amanhã (dia 31/08), se fazerem presentes na manifestação através de uma 
caminhada. Enfatizou que no agosto lilás também se comemora 16 anos da Lei Maria da Penha e, fica feliz também pela 
implantação da Patrulha Maria da Penha em nosso município. E como citado no discurso da vereadora Katyane a 
população feminina é de 52% e segundo pesquisas a representatividade de mulheres na política corresponde apenas a 
13%. Enfim, estão na luta para ocuparem cada vez mais o espaço de poder em busca de melhores resultados não somente 
com relação as políticas públicas das mulheres, mas como desenvolvimento do nosso Estado e País. Parabenizou o Poder 
Executivo que hoje está entregando ao município a Casa da Mulher Pedreirense para acolher às mulheres que se 
encontram em vulnerabilidade social onde serão atendidas com profissionais como psicólogos, assistente social e todo 
um aparato. Frisou que hoje estão sendo representadas pela Procuradoria da Mulher, então o Legislativo se destaca e 
tem uma importância na sua representatividade feminina e isso muito os orgulha. Lembrou ao Executivo sobre o 
atendimento da sua solicitação feita através de Requerimento sobre sistema de plantão 24h das farmácias, onde tem sido 
muito cobrada pela população. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes pediu um aparte e falou que estava na dúvida 
se seria plantão de 12h. Pela ordem o vereador Neguim Silva pediu um aparte e parabenizou a Sra. Presidente, pois essa 
iniciativa é de suma importância, mas lamenta a situação que o município de Pedreiras se encontra em relação à 
segurança pública, porque muitos farmacêuticos não irão concordar estando nessa situação. Então que se unam para 
cobrarem por melhorias na segurança pública de nossa cidade. Ainda com a palavra a Sra. Presidente falou que o sistema 
de plantão é de 24h e, podem estar conversando com o Executivo, pois são sabedores das dificuldades que estão passando 
na segurança pública onde até os proprietários podem ter receios de estarem adotando esse sistema. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. Presidente encerrou o Grande Expediente e passou para as Explicações 
Pessoais. Pela ordem a vereadora Katyane Leite desejou boas-vindas ao vereador Neguim que se recupere a cada dia, pois 
não existe nada mais precioso em nossa vida do que a saúde. Sobre o tema segurança pública entrou com uma Indicação 
solicitando a reimplantação do PROERGE, que é uma parceria do Governo do Estado com os municípios e, esse programa 
contempla os jovens a partir dos 11 anos de idade, onde os tutores são policiais treinados. Com relação a segurança no 
trânsito observou que estão sendo construídas faixas elevadas em nosso município e foi um de seus primeiros pedidos 
neste ano de 2022. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar e, não havendo mais nada a tratar 
dentro desta Sessão, a Sra. Presidente 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 30 de agosto 
de 2022”. 


