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

Aos treze (13) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às nove horas, reuniram-se em Sessão 
Ordinária os nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Emanuel Anselmo Nascimento, José Josias de Oliveira Neto, 
Katyane Rivone de Albuquerque Leite, José Ribeiro de Araújo, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, 
Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, Márcio Francigard Furtado e Silva 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. Inicialmente a Sra. Presidente fez uma oração inicial, logo 
após, autorizou 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. Ato contínuo a Sra. Presidenta submeteu a Ata a 
apreciação e votação. Em seguida declarou, aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente a Sra. Presidenta justificou a 
ausência das vereadoras Anarjara Quineiro e Valdete Cruz, que não puderam comparecer a sessão. Ato contínuo 
franqueou a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Não havendo nenhum vereador que quisesse se 
manifestar a Sra. Presidenta encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia, onde autorizou a Assistente 
de Plenário para fazer a leitura das proposições. Foram lidas as proposições: Projeto de Decreto 053/2022 e Parecer 
043/2022 que concede o Titulo de Cidadão Pedreirense ao Sr. Leonardo Henrique Ferreira. Projeto de Decreto 057/2022 
e Parecer 046/2022 que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Pedro Lucas Fernandes; Projeto de Decreto 059 
e 060/2022 e Pareceres 048 e 049/2022, respectivamente que concede os Títulos de Cidadã e Cidadão Pedreirense à 
Sra. Ariane Luz Carvalho e ao Sr. Nazeldo Pereira Cruz; logo após a Senhora Presidenta submeteu os Pareceres e os 
Projetos de Decretos à apreciação e votação. Em seguida declarou-os, aprovados; Projetos de Decreto nº 062 e 
063/2022 de autoria do Poder Legislativo(Jamison Fernandes) que concede os títulos de Cidadãs Pedreirenses às Sra. 
Maria Antonia Borges da Silva e Elaine Costa Bonfim Fernandes; Logo após a Sra. Presidenta encaminhou na sua ordem 
os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Projeto de Decreto 062 e 063/2022 e 
Pareceres 050 e 051/2022 que concede o Título de Cidadãs Pedreirenses as Sras. Maria Antonia Borges da Silva e Elaine 
Consta Bonfin Fernandes; Na sequencia a Sra. Presidenta submeteu na sua ordem os pareceres e os Projetos de 
Decretos à apreciação e votação. Em seguida declarou-os, aprovados. Foram lidas as proposições: Projeto de Lei 
015/2022 de autoria do Poder Legislativo (Totinho Sampaio) que “dispõe sobre a denominação do posto de saúde 
localizado no Povoado Morada Nova”; Projeto de Decreto 061/2022 de autoria do Poder Legislativo (Enderson Portela) 
que concede a Comenda Graça Melo à sra. Ariane Luz Carvalho; Projeto de Decreto 064/2022 de autoria do Poder 
Legislativo (Katyane Leite) que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Josivan Félix Barros; Projeto de Decreto 
065/2022 de autoria do Poder Legislativo (Jamison Fernandes) que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Alan 
Patrick Cândido Freire; Posteriormente a Sra. Presidenta encaminhou na devida ordem os projetos para a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final. Foram lidas as proposições: Requerimento 009/2022 de autoria do vereador Neguim 
Silva solicitando a Exma. Sra. Prefeita Municipal para que seja feita uma rotatória no largo da Rua Cantanhede, centro; 
Indicação 170/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder 
com a iluminação do cemitério do Povoado Olho D’Água; Indicação 237/2022 de autoria do vereador Neguim Silva 
sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a construção de um muro no cemitério do Povoado Olho 
D’água; Indicação 289/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder 
com a construção de uma faixa elevada na Rua Manuel Trindade, Bairro Boiada, em frente a Miriam Estética; Indicação 
390/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a 
implantação de placas de sinalização na saída de Pedreiras e seus limites; Indicação 440/2022 de autoria da vereadora 
Katyane Leite, sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a reimplantação do programa educacional de 
resistência as drogas e a violência – PROERD, parceria do município e a Polícia Militar; Indicação 446 e 447/2022 de 
autoria do vereador Enderson Portela sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a criação do desafio 
do(a)s merendeiro(a)s na rede municipal de educação, e a proceder com a substituição das luminárias da Rua Jeremias 
Caldeiras por lâmpadas de LED, no Bairro Goiabal; Na devida ordem a Sra. Presidenta submeteu as proposições a 
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apreciação. Pela ordem a vereadora Katyane Leite comentou sobre a indicação 289/2022, de autoria da vereadora 
Iaciaria, que trata sobre construção de faixa elevada no município. Enfatizando, que tal pedido só vem a fortalecer o seu 
pedido e na oportunidade solicitou a inclusão de seu nome na referida indicação. Pela ordem o vereador Jotinha 
Oliveira e a vereadora Iaciaria rios solicitaram ao vereador Enderson Portela que explicasse sobre a indicação que trata 
sobre a criação do desafio escolar na rede municipal de educação; Em seguida o vereador Enderson Portela, explicou 
sobre a matéria, cujo objetivo é a valorização dos profissionais do trabalho com a merenda escolar, ao final exemplificou 
o sucesso do programa na cidade de Capinzal, onde, o mesmo, implantou, quando fora Secretário de Educação.  Foram 
lidas as Moções de Aplausos 048, 049, 050, 051, 052/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios pelo esforço e 
dedicação, no resultado da Olimpíada Brasileira de Astronomia, ao Sr. Willyam Rafael Nunes de Sousa, professor, e as 
Sras. Maria Valdirene Nascimento Araújo, Gestora Geral, Paula Dhayanne Nascimento Barbosa, professora, Luíza Maria 
Cavalcante Oliveira, gestora adjunta e Flávia Maria Moraes dos Santos, professora da Unidade de Ensino Carlos Martins. 
Logo Após, a sra. Presidenta submeteu na sua ordem as moções à apreciação e votação; Em seguida, declarou-as, 
aprovadas. Não havendo mais nenhuma proposição escrita, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para 
as proposições verbais. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira solicitou ao Poder Executivo, através do setor de 
iluminação pública, o reparo da iluminação pública na Rua da Alegria, Bairro Matadouro; Pela ordem o vereador 
Emanuel Nascimento solicitou ao Poder Executivo através da Secretaria de Infraestrutura a recuperação das plataformas 
de estacionamento do terminal rodoviário “Josenil Nascimento”; Pela ordem a Vereadora Iaciaria, solicitou ao Poder 
Executivo através da Secretaria de Infraestrutura a restauração da galeria próximo ao Parque “João do Vale” e a 
proceder com a limpeza no cemitério do Bairro do Diogo; Pela ordem o vereador Neguim Silva solicitou ao Poder 
Executivo que fosse instalado um laboratório de microbiologia no CESAP; Pela ordem a vereadora Katyane Leite 
solicitou ao Poder Executivo através do setor de iluminação pública o reparo nas lâmpadas dos postes no final da Rua da 
Prainha, Bairro São Benedito, e a proceder com melhorias no final da Rua da Piçarreira, Bairro do Diogo; Na sequencia a 
Sra. Presidenta, solicitou ao Poder Executivo que seja providenciado a limpeza dos ar-condicionados no colégio Wilna 
Bezerra, bem como, a manutenção daqueles que estejam apresentando problemas nas demais escolas; Pela ordem o 
vereador Gard Furtado solicitou ao Poder Executivo através do setor de iluminação pública que seja feita o reparo e 
manutenção  na iluminação pública em toda a zona rural, a começar pelo Pov. Trindade até Marianópolis;  Pela ordem o 
vereador Jamison Fernandes solicitou ao Poder Executivo através da Secretaria de Infraestrutura que seja feita a 
limpeza interna no esgoto desde a Rua São João, até próximo ao hotel Ceará, bairro Engenho. Posteriormente, a Sra. 
Presidenta submeteu na devida ordem as proposições verbais à apreciação e votação. Em seguida, declarou-as, 
aprovadas. Não havendo mais proposição verbal, a Sra. Presidenta encerrou a Ordem do Dia, logo após, suspendeu a 
sessão por uns quinze minutos, ao retornar, deu início ao Grande Expediente, convidando em seguida pela ordem dos 
inscritos para o uso da Tribuna a vereadora Katyane Leite. Na sequencia a vereadora Katyane Leite iniciou sua fala 
citando Salmos 18:2; Posteriormente falou da importância de suas indicações, e na oportunidade agradeceu aos nobres 
edis, pela aprovação das mesmas; Logo após, comentou sobre a situação dos aposentados e pensionistas do município, 
no qual, solicitou a gestão municipal para apresentar o déficit atualizado do ano de 2022; Enfim, falou que sua vontade 
é de que a lei seja revogada; Na sequencia falou sobre as faixas elevadas, frisando que esse pedido era uma luta da 
vereadora Katyane Leite, que desde a primeira sessão ordinária da Câmara vem pedindo para construção das faixas 
elevadas com o intuito de evitar acidentes no transito de Pedreiras; Na sequencia falou sobre a sua candidatura a 
deputada federal e do pedido de cassação ao seu registro que foi impetrado por um suplente de vereador. Enfim, 
apresentou sobre a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre o indeferimento ao pedido de cassação a 
sua candidatura. Por fim, ao final de seu discurso pediu licença para se retirar da sessão, visto que já fez a sua parte, 
participando do pequeno expediente e também do grande expediente. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio usou a 
Tribuna para falar da injustiça que está sendo feita com as enfermeiras e técnicos de enfermagem. Frisando que 
infelizmente no Brasil temos uma justiça que é parcial, que tem lado, e que não ver ninguém se manifestar sobre a 
decisão do ministro indicado pelo governo do PT. Para finalizar falou que lamenta muito em ver o silencio daqueles que 
dizem que lutam pelos trabalhadores e que gostam de está em manifestações. Pela ordem dos inscritos os vereadores 
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Enderson Portela, Jamison Fernandes, Neguim Silva e Gard Furtado retiraram a palavra. Logo após, a Sra. Presidenta 
comentou sobre reclamações de abastecimento d’água na cidade de Pedreiras, e na oportunidade solicitou ao líder de 
governo, vereador Gard Furtado que marcasse reunião com o Poder Executivo, para tratar sobre a questão dos terrenos 
que seria a parceria do executivo com a CAEMA para viabilizar as caixas d’águas, que se chama os elevados. Na 
sequencia falou aos aposentados e pensionistas que está aguardando resposta do ofício que foi encaminhado à 
previdência do município com relação aos cálculos atuariais. 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 registrou que na data de 12 de setembro observou que a Prefeitura, através da Secretaria de 
Infraestrutura está fazendo uma imprimação no bairro Maria Rita; Enfatizando ser uma importante atitude da Prefeita 
Vanessa Maia, em fazer essa imprimação, que vai amenizar o problema da poeira e da lama naquele bairro. Enfim, falou 
da obra embargada pelo Ministério Público e da nova publicação e licitação para a obra no bairro Maria Rita. Logo após, 
registrou o seu repúdio e sua solidariedade aos moradores do Bairro Maria Rita. Ao final, parabenizou a Prefeita 
Vanessa Maia e o Secretário de Infraestrutura pela imprimação do referido bairro. Pela ordem o vereador Totinho 
Sampaio comentou sobre a festa ocorrida no ultimo sábado em Santo Antonio dos Lopes com o futuro Deputado 
Estadual Fred Maia, e Deputado Federal Cleito Noleto. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios parabenizou os jovens 
estudantes Tássila e Tawan que foram agraciados com as medalhas de ouro e prata no torneio de jiu-jitsu na cidade de 
Poção de Pedras.  Não havendo mais nenhum vereador que quisesse se manifestar dentro das explicações pessoais e 
não havendo 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 
setembro de 2022”. 


