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

Aos vinte dias do mês de setembro 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, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, José 
Ribeiro de Araújo, Valdete Maria Cruz de Lima 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 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. Foi lido o Parecer nº 
055/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 015/2022 de autoria do vereador Totinho 
Sampaio, que dispõe sobre a denominação do posto de saúde localizado no Pov. Morada Nova. Foi lido o Parecer nº 
053/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto nº 064/2022 de autoria da vereadora 
Katyane Leite, que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Josivan Félix Barros. Na respectiva ordem, a Sra. 
Presidente submeteu os Pareceres nº 055, 053/2022, o Projeto de Lei nº 015/2022 e o Projeto de Decreto nº 064/2022 à 
apreciação e votação. Logo após, declarou-os aprovados. Foram lidos os Projetos de Decretos Legislativos: nº 066/2022 
de autoria da vereadora Iaciaria Rios, que concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Sr. Érico Brito Cantanhede; nº 
067/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio, que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Clayton Noleto 
Silva. Na sequência, os vereadores autores solicitaram ao relator da Comissão o Parecer Verbal. Em seguida a relatora 
suplente, vereadora Valdete Cruz, emitiu Pareceres Verbais Favoráveis. Por conseguinte, a Sra. Presidente submeteu os 
Pareceres Verbais e os Projetos de Decretos Legislativos à apreciação e votação. Posteriormente, declarou-os aprovados. 
Foram lidas as Indicações: nº 085/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a regulamentação da Lei 13.935/2019 que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço 
social nas redes públicas de educação básica no município de Pedreiras; nº 158/2022 de autoria do vereador Jamison 
Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de um redutor de velocidade na Rua Rui 
Mesquita, Engenho, entre o trecho que compreende a conhecida Ponte do Sapo ao Posto Ipiranga; nº 236/2022 de autoria 
do vereador Neguim Silva, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de um muro no cemitério do 
Pov. Barriguda do Insono; nº 258/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com melhorias que facilitem o acesso à Rua São João, parte alta, bairro Engenho; nº 281/2022 de autoria do 
vereador Neguim Silva, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a pavimentação asfáltica do Centro do Julião; 
nº 258/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de 
04 (quatro) faixas elevadas na Rua da Corrente, bairro Diogo; nº 433/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, 
sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção da UBS do bairro Engenho; nº 448/2022 de autoria da 
vereadora Katyane Leite, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a criação do auxílio alimentação dos 
servidores públicos municipais de Pedreiras 464/21; nº 449/2022 de autoria da Mesa Diretora, sugerindo à Sra. Prefeita 
Municipal, que seja procedido a notificação da CAEMA, quanto ao cumprimento da Lei Municipal 1.462/2018, que trata 
da recomposição da pavimentação das vias públicas e eventuais sanções em caso de não cumprimento da referida lei, a 
fim de evitar transtorno no trânsito da cidade de Pedreiras-MA, notadamente no trecho que compreende o Centro 
Comercial. Na respectiva ordem, a Sra. Presidente submeteu as Indicações à apreciação. Pela ordem o vereador Jamison 
Fernandes solicitou para fazer parte da coautoria da Indicação nº 281/2022. Pela ordem o vereador autor Neguim Silva 
concedeu permissão. Na sequência, a Sra. Presidente submeteu as Indicações à votação. Ao final, declarou-as aprovadas. 
Foram lidas as Moções de Congratulações e Aplausos: nº 059/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, à Sra. Maria 
Francisca Palhares Oliveira, pelo excelente trabalho exercido como gestora adjunta da U.E. Professor Ernildo e, nº 
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060/2022 ao jovem Higor Alexandre Custódio dos Santos, por ter sido medalha de prata na Mostra Brasileira de Foguete 
2022. Posteriormente, a Sra. Presidente submeteu as Moções de Aplausos à apreciação e votação. Logo após, declarou-
as aprovadas. Foi lida a Moção de Pesar nº 045/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, pelo falecimento do Sra. 
Francisca Lucirene de Menezes Vasconcelos. Na sequência, a Sra. Presidente submeteu a Moção de Pesar à apreciação. 
Em seguida, a Sra. Presidente frisou que a saudosa Lucirene foi uma gestora exemplar no município de Pedreiras. Dando 
continuidade, submeteu à 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 a vereadora Katyane Leite fez 
um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a fiscalização e construção de rampas de 
acessibilidade para pessoas com deficiências nos órgãos públicos, privados e área comercial. Em seguida fez mais um 
Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, a criação de um espaço cultural no município de Pedreiras para a 
prática de capoeira com acompanhamento de profissional capacitado. Pela ordem o vereador Neguim Silva fez um 
Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que proceda com a criação de um PL de uso e ocupação do solo 
para que regularize os terrenos no município de Pedreiras. Em seguida fez mais um Requerimento Verbal solicitando ao 
Poder Executivo, que seja encaminhado ao seu gabinete as leis que garantem a isenção de cobrança de alíquota de 
servidores inativos que tenham doenças crônicas. Pela ordem o vereador Zé Renato fez um Requerimento Verbal 
solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a instalação da energia elétrica no cemitério do Pov. Santa Emília. Em 
seguida fez mais um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a limpeza nas ruas da invasão do 
bairro Matadouro. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que 
possa proporcionar aos pequenos agricultores que fazem parte da Feira da Agricultura e outros, um local adequado para 
favorecer a venda de seus produtos diariamente, melhorando a renda financeira familiar. 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. Presidente encerrou a Ordem do Dia. 
Em seguida, 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 o vereador Jotinha Oliveira retirou a 
palavra. Pela ordem dos inscritos a vereadora Katyane Leite iniciou seu discurso fazendo a leitura em João 2:29. Agradeceu 
os colegas vereadores pela aprovação das proposições de sua autoria e em seguida fez um breve comentário sobre as 
mesmas. Informou sobre o extrato do repasse dos royalties, do valor do recurso que entrou no município de Pedreiras de 
2021 a setembro de 2022. Falou sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, frisou sobre a importância da inclusão, da 
conscientização e ações voltadas a esse público. Relatou sobre a vinda do Governador Carlos Brandão a cidade de 
Pedreiras e aproveitou a oportunidade para levar a demanda da população, dentre elas, a problemática da água. Prestou 
sua solidariedade aos servidores municipais inativos que infelizmente estão passando por uma situação muito difícil 
devido esse desconto imoral nos seus proventos e, esteve estudando a respeito da ação, onde é muito claro que “o 
desconto dos 14% é sobre tudo que exceder o teto de R$ 6.433,57 e, no município de Pedreiras estão vendo a triste 
situação de aposentados que recebem um salário mínimo serem descontados os 14%. Dessa forma, o que lhe envergonha 
é que isso só está acontecendo no município de Pedreiras. Informou que recebeu o documento sobre o Repasse das 
Contribuições da Previdência de Pedreiras e consta que não foi repassado a contribuição do 13º salário do ano de 2021 e 
também do mês de agosto desse ano e, ambos foram descontados dos salários dos servidores. Enfim, o seu trabalho 
continua nessa Câmara Municipal em prol do povo de Pedreiras, pois os perseguidores não calarão a sua voz. Pela ordem 
dos inscritos os vereadores Totinho Sampaio e Jamison Fernandes retiraram a palavra. Pela ordem a vereadora Valdete 
Cruz pediu permissão para falar da bancada e falou aos servidores públicos municipais que eles vereadores não tem 
nenhum interesse em prejudicá-los e sim um grande respeito, pois estão aqui sobre a hedge de viver sob a 
constitucionalidade das leis que regem esse país, portanto defeitos, erros são comuns a todos, seja em qualquer cargo ou 
função. Frisou que nessa Casa houve a aprovação constitucional da lei e são sabedores que essa lei não foi algo inventado 
por essa cidade e, como bem lembrou a vereadora Katyane em seu discurso “tudo isso ainda tramita judicialmente no 
nosso País” e, como é o desejo de todos se for revogado, claro que agirão da mesma forma, pois eles não têm a intenção 
de prejudicar ninguém. Enfatizou que se alegra com as coisas que tem sido feitas de positivo em nossa cidade, por isso 
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gostaria de parabenizar a Gestão pela entrega da U.E. Raimundo Monteiro, mais uma escola com uma estrutura física 
para atender dignamente os estudantes e, parabenizou também pela elevação do IDEB nesses últimos dois anos. Frisou 
que todas essas reformas e reconstruções estão acontecendo graças ao recurso dos royalties que agora estão vendo ser 
bem aplicado e com certeza será prestado contas. Pela ordem o vereador Neguim Silva pediu um aparte e falou que 
infelizmente o que está acontecendo na cidade de Pedreiras, é que estão ouvindo apenas um lado da história. A pessoa 
diz que é contra essa lei aqui no município de Pedreiras, mas apoia e é do mesmo partido o deputado que votou a favor 
da reforma da previdência, obrigando o município aprovar essa lei que mexe com os aposentados. Então que hipocrisia é 
essa, como é que defende o direito do povo desse jeito? Então, devem procurar soluções e não ficar jogando ódio contra 
os vereadores e o povo. Deixou claro que em nenhum momento foi procurado pelos aposentados e nem pelo Sindicato. 
E fez o questionamento: se tem déficit no Instituto, onde estava o sindicato que deixou chegar a esse ponto? Enfim, 
devem estudar essa lei para debaterem juntos com os aposentados e Sindicato, pois se houve algum crime foi na reforma 
da previdência lá em cima quando foi aprovada. Pela ordem a vereadora Katyane Leite pediu um aparte e lamentou, pois 
o vereador Neguim se equivoca em toda a sua fala e, fica muito feliz que agora o mesmo esteja estudando para realizar 
as votações nessa Casa, porque antes as suas votações eram muitas aleatórias. Então queria concertar e dizer ao vereador 
que a reforma da previdência ainda não foi votada; o partido que o vereador se refere é o mesmo ao qual ele faz parte, 
que é o antigo DEM que agora é União Brasil; não apoia o Dep. Pedro Lucas, ele é seu amigo, apoiou na eleição passada, 
mas hoje está se apoiando, pois não sabe se o vereado se situou, mas está candidata a Deputada Federal. Então sugere 
ao vereador que se situe sobre a votação do Dep. Pedro Lucas Fernandes na Câmara para que não passe vergonha. Ao 
final pediu permissão a Sra. Presidente para se ausentar da sessão. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira pediu um 
aparte e frisou que infelizmente toda vez que vai falar a vereadora se ausenta para não ouvir. E ainda bem que só terá 
mais uma terça-feira para acabar o palanque político nessa Casa, pois a vereadora usou hoje a tribuna simplesmente para 
fazer política. Quando citou que a CAEMA está aguardando a liberação dos terrenos para construir os elevatórios, alguns 
dos vereadores sabem disso, pois já foram na CAEMA várias vezes e só observam enrolação e politicagem, pois em 
nenhum momento a vereadora mostrou recurso, projeto, orçamento pra que sejam feitos esses elevatórios. Então, 
lamenta a postura da vereadora em usar da tribuna para fazer campanha política, falar mal dos vereadores, onde disse 
que foram usados para votar em projeto. Relembrou que a vereadora era aliada diretamente do ex-gestor, o seu esposo 
foi Sec. de Infraestrutura e de Meio Ambiente, onde as piores secretárias foram administradas na época do Prefeito 
Antonio França e, o que lhe deixou mais triste foi observar o Secretário juntando lixo no meio da rua, pois os funcionários 
não foram trabalhar porque seus proventos estavam atrasados. O Prefeito Antonio França sucateou as frotas de carros e 
barrou uma das maiores obras ‘o Parque João do Vale’ juntamente com o seu jurídico onde essa Câmara derrubou, então 
não teve nada que se aproveitasse na gestão passada na qual a vereadora fazia parte. Enfantizou que é bom buscarem o 
currículo da vereadora e quem ela está apoiando, pois apoia o Dep. Vinícius Louro que nunca trouxe nada para a cidade 
de Pedreiras. Dessa forma, vem falar da Prefeita Municipal que está transformando a cidade de Pedreiras onde várias 
escolas e posto de saúde já foram inaugurados, ruas asfaltadas, entre outros e, só ainda não fez o bairro Maria Rita porque 
o grupo político ao qual a vereadora faz parte entrou na justiça para barrar o projeto, todo mundo é conhecedor disso. 
Pela ordem o vereador Neguim pediu um aparte e fez a correção que realmente a reforma da previdência ainda não foi 
aprovada, pois o que foi aprovada foi a PEC 103/19 que altera a previdência, onde inclusive o deputado votou a favor. 
Ainda com a palavra a vereadora Valdete Cruz agradeceu a contribuição de cada vereador. E, ressaltou que é muito fácil 
olhar somente o nosso lado, porque isso é chamado até de hipocrisia, pois quando é favorecido passa despercebido e 
depois quer cobrar dos outros aquilo que não fez e, isso precisam derrubar dentro da política para que tenham políticas 
públicas a favor do povo. Viveram problemas seríssimos há anos na previdência fruto de corrupções então precisam sim 
viver o hoje, olhando o que viveram no passado, melhorando os erros para vislumbrarem um futuro melhor. E como falou 
o vereador Jotinha precisam sim de um Dep. Estadual que tenha um olhar voltado para cidade de Pedreiras, que traga 
benefícios. Enfim, que daqui uns dias façam escolhas mais sérias nas três esferas, que vejam quem tem um olhar voltado 
para os valores, a família e que não esqueçam, que acima de todos nós tem Deus. Pela ordem dos inscritos o vereador 
Neguim Silva inicialmente agradeceu o Sec. Gaúcho e a Prefeita Vanessa Maia que atenderam o seu pedido e o Sr. Chico 
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Lopes pela doação do terreno para a construção do campo society no bairro novo Seringal. Frisou que infelizmente por 
motivos de saúde não estava no dia da votação do projeto e, até falou com alguns aposentados que juridicamente nem 
eles vereadores e nem a prefeita não podem derrubar esse projeto. Informou que em Santa Catarina entraram na justiça 
contra esse projeto, então se o Supremo entender que o projeto é ilegal vão derrubar e isso vai valer para todo o País 
então é isso que esperam. E mais uma vez deixa o questionamento: onde estava os Sindicatos que não fiscalizaram o 
Instituto e deixaram chegar nesse patamar? Foi falado que quem ganha 01 salário mínimo está sendo descontado os 14% 
e isso não é verdade, de acordo com a lei federal seria, mas o município escalou para quem ganhasse menos pagasse 
menos. Frisou que tem muitos candidatos atacando Pedreiras, onde o principal assunto é o bairro Maria Rita, então 
mostrem qual o dep. estadual ou federal que tirou votos aqui em Pedreiras mandou emenda para fazer essa obra, mas 
temos a Prefeita Vanessa Maia que está com mais da metade do dinheiro para fazer a obra e, foi embargada a pedido da 
promotoria e agora está fazendo uma nova licitação. Dessa forma, se realmente tivesse um verdadeiro representante do 
povo na Assembleia Legislativa já teria mandando uma emenda para fazer o bairro Maria Rita. Enfatizou que a vereadora 
falou que suas votações foram distorcidas, então distorcida é a votação da vereadora querendo barrar os projetos, onde 
pediu vista dos Projetos do Parque João do Vale e dos Guardas Municipais. Portanto, não está aqui contra os aposentados, 
mas também não faz do seu mandato palanque político para ninguém, nem criticando, nem falando mal. Parabenizou o 
governo Vanessa Maia que agora no dia 27 estará entregando a Escola Janoca Maciel, onde foi uma briga constante do 
vereador Neguim Silva que ouviu atentamente o pedido dos moradores daquele bairro, então é pra isso que está nessa 
Casa, pra trazer a demanda da população e quando for atendido saber agradecer. Sobre a CAEMA, falou a Sra. Presidente 
que não irá a São Luís, porque já foi duas vezes e não viu nenhum resultado e, o Diretor já é conhecedor de todas as 
demandas e não resolve o problema. Por conseguinte, a Sra. Presidente falou que receberam o ofício em resposta às 
demandas solicitadas pela comissão dos aposentados e pensionistas através da Câmara, enviado ao Presidente do 
Instituto Sr. Wescley Brito, pois essa Câmara não se esconde e nem se esquiva dos seus compromissos e de suas 
responsabilidades, pois são sabedores que o PL que é de autoria do Executivo, foi colocado em debate, votado em 
conformidade com a constituição e dentro da legalidade. Informou que ontem se reuniu com a Presidente do Sindicato 
onde buscava informação e até o momento não tinha resposta, porque essa Casa prefere que essa respostas sejam todas 
documentadas. Frisou que são legisladores responsáveis, não estão nessa Casa para brincar de ser vereadores, colocando 
a Câmara uns contra os outros. Em seguida franqueou a palavra a assistente de plenário para fazer leitura dos ofícios. 
Foram lidos os ofícios: Ofício CMP nº 263/2022 ao Presidente do IMPP Sr. Wescley Brito, assunto: informação sobre a 
incidência de descontos previdenciários no âmbito do município de Pedreiras-MA e, a previsão de cessação de desconto 
previdenciário aos aposentados; Ofício IMPP nº 185/2022, assunto: resposta ao Ofício CMP nº 263/2022. Na sequência, 
a Sra. Presidente esclareceu que de acordo com o ofício, o Instituto Previdenciário ainda não tem em mãos os cálculos 
que solicitaram, mas torce pra que haja um diálogo do Executivo com o Sindicato, sobretudo com estes aposentados e 
pensionistas que hoje buscaram mais uma vez reivindicar seus direitos. Que essas demandas possam ser judicializadas 
pelo jurídico do Sindicato para que seja encaminhado ao STF, pois torcem para tudo seja solucionado em benefício dos 
aposentados e pensionistas. Não havendo mais nenhum vereador inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. Presidente encerrou 
o Grande Expediente e passou para as Explicações Pessoais. Não havendo 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 20 de setembro 
de 2022”. 


