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

Aos quatro dias do mês de outubro 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, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson 
Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, Márcio Francigard 
Furtado e Silva, 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 
052/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto nº 061/2022 de autoria do vereador 
Enderson Portela, que concede a Comenda Graça Melo a Sra. Ariane Luz Carvalho. Dando continuidade, a Sra. Presidente 
submeteu respectivamente o Parecer e o Projeto de Decreto à apreciação e votação. Logo após, declarou-os aprovados. 
Foi lido o Projeto de Lei nº 016/2022 de autoria do vereador Gard Furtado, que dispõe sobre a denominação do posto de 
saúde localizado no Pov. Trindade. Por conseguinte, a Sra. Presidente encaminhou o Projeto de Lei às Comissões 
Permanentes. Foram lidas as Indicações: nº 037 e 038/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio, sugerindo à Sra. 
Prefeita Municipal, a proceder com a reforma do Colégio Monteiro Lobato no Pov. Morada Nova e, a proceder com a 
camada asfáltica nas ruas: Frei Serafim, São Raimundo e São Pedro, bairro São Francisco; nº 260 e 277/2022 de autoria 
da vereadora Valdete Cruz, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de um calçadão para 
caminhada na entrada da cidade e, a proceder com a construção de um poço artesiano para o Pov. Barreirinha; nº 330 e 
350/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a colocação de duas 
tampas de bueiro de concreto na entrada da Rua da Estrela, Centro e, a proceder com melhorias para Rua Vicente Curvina, 
Vila das Palmeiras; nº 445 e 453/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a cobertura do Mercado Central no trecho que compreende, os Correios até o beco do Armazém Paraíba 
e, a proceder com a reforma e ampliação da UBS do Pov. Sítio Novo; nº 454/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, 
sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder  com a construção de um muro de arrimo para a Rua Monsenhor Gerson, 
bairro Mutirão; nº 455 e 456/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, com a 
reforma do posto de saúde do bairro Nova Pedreiras e, a proceder com a construção de um ginásio para skatistas; nº 
457/2022 de autoria da Mesa Diretora, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a limpeza e o conserto de 
tampa de bueiro, localizado à Rua Otávio Passos, mais conhecida como morro do Hugo. Na devida ordem, a Sra. Presidente 
submeteu as Indicações à apreciação e votação. Ao final, declarou-as aprovadas. Foi lida a Moção de Pesar nº 046/2022 
de autoria da vereadora Katyane Leite, pelo falecimento da Dra. Rita de Kássia Costa de Oliveira, ocorrido no dia 17 de 
setembro de 2022. Dando prosseguimento, 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 a vereadora Katyane Leite fez um Requerimento Verbal, solicitando 
ao Poder Executivo através do Setor de Trânsito, que seja feita a sinalização de mão e contramão no canteiro próximo ao 
Rotary Clube. Em seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo através do Setor de 
Iluminação Pública, a recuperação e troca de lâmpadas queimadas do Residencial Lolita 2. Pela ordem o vereador Neguim 
Silva fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, que seja construído um Centro Comunitário no Pov. 
Centro do Julião. Em seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, a construção de um poço 
artesiano no Pov. Centro do Julião. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz fez um Requerimento Verbal, sugerindo ao Poder 
Executivo através da Sec. de Saúde, a redução de demandas reprimidas nos atendimentos especializados de saúde, 
considerando consultas, exames e etc., em forma de mutirão ou aumentando o número de dias de atendimentos dos 
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referidos procedimentos. Em seguida fez mais um Requerimento Verbal, sugerindo ao Poder Executivo, que seja 
reorganizado pela Sec. de Infraestrutura a nominação e as numerações das ruas, especialmente, dos bairros mais 
distantes do Centro. Pela ordem a vereadora Marly Tavares fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, 
que seja feito o reparo e a troca das lâmpadas de led na Av. Lourival Alves Pereiras ao Mix Mateus. Pela ordem o vereador 
Gard Furtado fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a construção de sarjetas e meio-
fio nas ruas dentro dos Povoados: Trindade, Angical, São Raimundo, Pau D’Arco, Marimbondo, Alto de Areia, Pacas e 
Marianópolis. Na devida ordem, a Sra. Presidente submeteu os Requerimentos Verbais à apreciação e votação. 
Posteriormente, 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 agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação das proposições 
de sua autoria. Relembrou que no dia 01 de outubro foi o Dia do Vereador e parabenizou todos os Parlamentares. 
Ressaltou que hoje (dia 04/10) comemora-se o Dia da Natureza e frisou sobre a importância de conservá-la, também 
comemora-se o Dia do Agente de Endemias e o Dia Mundial dos Animais. Fez a citação da passagem bíblica em Deut. 31:6. 
Fez um breve resumo sobre as Eleições 2022, principalmente para sua pessoa, onde citou que foi forte, corajosa e não 
teve medo e nem ficou apavorada, pois o Senhor esteve com ela o tempo todo e nunca a abandonou. Frisou que foi uma 
campanha singela principalmente nas cidades de Trizidela do Vale e Pedreiras, utilizou as redes sociais para atingir as 
cidades mais longínquas e o resultado foi positivo, dessa forma, em primeiro lugar agradece a Deus pela oportunidade, 
ao seu partido União Brasil pela indicação de seu nome para concorrer a vaga de Dep. Federal, a população de Pedreiras 
e de Trizidela do Vale pela expressiva votação (Pedreiras: 2.589 votos e em Trizidela do Vale 515 votos). Destacou que a 
cada eleição que participa cresce o seu percentual de votos, o que aumenta cada vez mais a sua responsabilidade, então 
isso demonstra que o povo vem avaliando e confiando de forma positiva o seu trabalho. Enfatizou que continuará seguido 
a mesma linha política, lutando pelo povo de Pedreiras e continuará mostrando a verdade. Portanto, tem orgulho em 
dizer que foram eleitores conquistados, conscientes, pois lutou para combater a boca de urna e outras atividades imorais 
de aliciamento de leitores que constitui crime eleitoral. Lamentou a não eleição do seu Dep. Estadual Vinicius Louro, pois 
Pedreiras irá perder muito com a falta de um representante na Assembleia. Parabenizou o seu líder político e amigo, o 
Dep. Federal Pedro Lucas Fernandes, pois foi o 2º Dep. Federal mais bem votado do Maranhão nestas eleições, o seu 
Senador Flávio Dino que obteve 62,41% dos votos e, o seu Governador e amigo Carlos Brandão que obteve 51,29% dos 
votos. Enfim, dinheiro não compra dignidade e não irão calar a voz da vereadora Katyane Leite, pois sua caminhada só 
está começando porque a semente do compromisso foi plantada e a luta continua! Pela ordem dos inscritos a vereadora 
Iaciaria Rios inicialmente parabenizou as mulheres dessa Casa, que tiveram a coragem de dispor seus nomes para estarem 
concorrendo as eleições. Falou sobre as inaugurações da qual participou: do Reino Infantil e Jardim de Infância Pingo de 
Gente onde é muito gratificante está vendo o Governo Tempo de Reconstruir dando dignidade aqueles estudantes e, 
ficou muito emocionada por ser uma das suas Indicações, além disso, um dos prédio ao qual foi reconstruído esteve como 
Gestora durante 13 anos e ao adentrá-lo não o reconheceu. Sobre as eleições do último domingo, parabenizou todos os 
candidatos que foram eleitos e os que não foram, porque tiveram a coragem de colocar seus nomes para concorrer nessas 
eleições, parabenizou em especial, o candidato ao qual apoiou, que foi o grande líder político Fred Maia, como colocou 
numa mensagem ao mesmo onde disse que “foi um gigante, um corajoso, não fugiu à luta e combateu o bom combate”, 
pois puderam ver que diante de alguns desafios que não foram pequenos não desistiu, foi até o final. Enfim, eles 
vereadores continuam na luta, pois são capazes de exercer seus papéis como legisladores ouvindo o povo para trazer a 
esta Casa suas necessidades, buscando através das indicações e requerimentos está atendendo a necessidade de cada 
um que acreditaram neles. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio parabenizou o candidato a Dep. Estadual 
Fred Maia pelos mais de 31 mil votos adquiridos nessa eleição, surpreendendo até outros caciques da política e, 
infelizmente a cidade de Pedreiras perdeu a chance de ter dois representantes na Assembleia. Agradeceu aos 935 votos 
de confiança dados ao seu candidato a Dep. Federal Cleiton Noleto. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela 
agradeceu o povo de Pedreiras por não ter caído em muitas fake news e narrativas daqueles que não querem ver o 
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progresso do município e ter dado uma votação em massa para o grande líder político Fred Maia, mostrando assim que a 
prefeita Vanessa Maia hoje é a maior liderança de Pedreiras e, aqueles que querem ver a falta de progresso desse 
município vai ter que lutar bastante pra poder combater essa mulher que só faz o bem para o nosso município. Ressaltou 
que hoje a prefeita Vanessa Maia tem feito um dos maiores trabalhos da história do município de Pedreiras então é por 
isso que time que está desenvolvendo a cidade não se muda. Pela ordem o vereador Neguim Silva pediu um aparte e 
frisou que tinha candidatos da terra denegrindo não só a imagem de Fred e Vanessa, mas também dos vereadores por 
apoiá-los; falou que visitaram casa a casa do bairro Nova Pedreiras explicando sobre a importância de terem um deputado 
da terra e, apesar de muitas perseguições Fred Maia ainda conseguiu quase 8 mil votos só na cidade de Pedreiras. Dessa 
forma, não adianta sair denegrindo a imagem de ninguém porque essa forma de política já é passado, pois o povo está 
demonstrando isso nas urnas. Ainda com a palavra o vereador Enderson falou que a seu ver tem muita gente que devia 
falar menos e fazer mais, porque as vezes a hipocrisia reina em muitos locais e rodas de conversas, mas na hora de fazer 
e arregaçar as mangas, são só aqueles que estão vendo a realidade do povo. Enfim, tem muita admiração pela Vanessa e 
o Fred que são incansáveis porque não ficam com hipocrisia em palanques. Pela ordem dos inscritos ao uso da tribuna a 
vereadora Valdete Cruz pediu permissão para falar da bancada e iniciou seu discurso relembrando o Dia de São Francisco 
de Assis e Dia da Natureza, ambos comemorados hoje e fez um breve comentário sobre a importância dessas datas e 
parabenizou os Presidentes que realmente preservam a natureza e fazem com que seja utilizada com responsabilidade, 
em especial ao Presidente Bolsonaro por esta causa. Parabenizou os ACE por hoje ser comemorado o seu dia e por 
desenvolverem tão importante trabalho. Parabenizou ainda todos que de uma forma ou de outra se envolveram no 
processo cívico de cidadania que foram as eleições, os candidatos que foram eleitos, o Dep. Federal Fábio Macedo, o 
Governador Carlos Brandão. Parabenizou o Dep. Estadual Fred Maia porque foi um guerreiro e a votação que teve é 
resultado da boa gestão que vem sendo desenvolvida na cidade de Pedreiras; ainda sobre as eleições falou que o nosso 
Brasil está realmente modificando através do seu povo a forma de pensar e de ver, pois essa eleição mostrou sinais que 
o nosso Brasil pode está melhorando cada dia sua situação política e, são sabedores que ninguém irá mudar o Brasil 
sozinho, pois necessitamos de uma gestão que possa olhar as necessidades da população sem esquecer os valores que 
são tão importantes para o desenvolvimento humano e, que acima de tudo temos um Deus que olha por nós. Ressaltou 
ainda que terão um 2º turno da eleições, mas é preciso pela oração vencer quaisquer que sejam as intenções, porque 
para Deus tudo é possível e, a oração é a nossa maior arma para libertar o nosso Brasil! Pela ordem dos inscritos o vereador 
Jamison Fernandes agradeceu todos os nobres pares pela aprovação das indicações de sua autoria e, fez um breve 
comentário sobre as mesmas. Parabenizou os candidatos eleitos em especial o Governador Brandão e, na oportunidade 
fez o apelo para que ele possa dá uma solução sobre a falta de abastecimento de água da CAEMA na cidade de Pedreias. 
Parabenizou o povo de Pedreiras pela expressiva votação ao Dep. Estadual Fred Maia com quase 8 mil votos, mas lamenta, 
pois perderam uma oportunidade de uma voz ativa na Assembleia. E para encerrar, fez um convite especial, a todos em 
geral, em nome da Comunidade do bairro Mutirão, para participarem de uma das maiores festa católicas, onde hoje dia 
04 de outubro é comemorado o Dia de São Francisco de Assis e, nesta comunidade haverá uma grande festa com ofício 
divino, a procissão e encerrando com a Santa Missa. Pela ordem dos inscritos ao uso da tribuna o vereador Neguim Silva 
inicialmente agradeceu a Deus por estar mais uma vez nessa Casa; parabenizou a Sra. Presidente pelas eleições 2022, pela 
sua coragem, determinação e por não ter denegrido a imagem de nenhum dos seus colegas ou político para poder ganhar 
votos ou o respeito. Parabenizou ainda todas as lideranças pedreirenses e vereadores que tiveram seus representantes, 
o representante no médio mearim eleito pela vontade do povo a Dep. Estadual Júnior Cascarias, assim como todos aqueles 
que tiveram a coragem de lançar seus nomes às eleições 2022, especialmente ao líder Fred Maia pelos 31.678 votos, isso 
mostra quão forte é o seu nome, além de ser um reflexo do seu trabalho. Então que as pessoas possam aprender que a 
política da perseguição, do mau caráter e de tentar denegrir a imagem das pessoas não cola mais, falácias não dá mais 
votos, você tem que ter o respeito do povo é com seu trabalho porque não adianta você vir nesta tribuna fingir ser uma 
pessoa que você não é, e o reflexo está nas urnas. Portanto, que em 2024 possam combater de forma digna, limpa, sem 
precisar falar mal dos colegas vereadores para conseguir votos, porque isso é vergonhoso. Dessa forma, quanto mais 
perseguem o vereador Neguim, mais estará nessa Casa, firme e forte sem temer ninguém, a serviço do povo de Pedreiras. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

4 
 

Nº 029/2022 

Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado parabenizou todos que participaram desse ato cívico que foram as 
eleições que aconteceram no último domingo, a todos os candidatos eleitos e aos não eleitos, mas que combateram o 
bom combate e levaram sua campanha, seu nome, suas propostas ao povo do Maranhão e de Pedreiras. Parabenizou em 
especial o candidato a Dep. Federal de nossa cidade Dr. Humberto (pelos 2.898 votos), a amiga de Câmara Katyane Leite 
candidata a Dep. Federal (pelos 2.589 votos), a Presidente Marly Tavares que participou na chapa de Simplício Araújo 
(pelos 1.000 votos na cidade de Pedreiras), a seu Dep. Federal Juscelino Filho (o 4º deputado mais bem  votado do 
Maranhão), aos apoiadores, ao candidato Júnior Cascaria (pelos 1.433 votos: o único deputado eleito na região do médio 
mearim), o Dep. Vinicius Louro (que obteve 1.485 votos em Pedreiras e, no Estado do Maranhão 26.869 votos, mas que 
infelizmente não foi eleito). Parabenizou os 10 vereadores dessa Casa, lideranças, empresários e o povo Pedreirense que 
representaram Fred Maia nas urnas com 7. 957 votos na cidade de Pedreiras, chegando a 31.678 votos em todo o Estado 
do Maranhão e, infelizmente não foi eleito, sendo assim, que a população reflita o quão é importante termos um 
representante da nossa cidade na Assembleia Legislativa. E por fim, agradeceu em especial a população da zona rural 
onde tiveram 764 votos ao Dep. Fred Maia nos Povoados: Trindade, Angical, Baixa Fria, São Raimundo, Lago do Bicho, 
Telha, São Félix, Pau D’Arco, Marimbondo, Sapucaia, Alto de Areia, Morcego I e II, Pacas e Marianópolis. Parabenizou 
ainda o Governador do Maranhão reeleito Carlos Brandão e espera que ele olhe mais para a cidade de Pedreiras ao qual 
obteve uma quantidade expressiva de votos. Para encerrar falou sobre suas indicações que foram aprovadas nesta sessão. 
Em seguida, a Sra. Presidente se manifestou da Mesa Diretora e inicialmente agradeceu ao povo de Pedreiras pelo apoio 
à candidatura de Simplício Araújo para Governador do Estado, na qual estava como vice-governadora, onde para sua 
pessoa foi motivo de orgulho fazer parte da história política estadual com uma campanha limpa, propositiva, buscando 
inovar, mudar a condição de estratégias políticas para o desenvolvimento do Estado do Maranhão sem abuso de poder 
econômico, então a todos o seu muito obrigada. Parabenizou os candidatos de nossa terra Dr. Humberto e Katyane Leite 
(ambos candidatos a Dep. Federal), Vinicius Louro e Fred Maia (ambos candidatos a Dep. Estadual), ao Governador 
reeleito Carlos Brandão, ao Senador Flávio Dino, dessa forma, parabeniza a todos pelos seus esforços, brilhantes trabalhos 
que fizeram frente a campanha em busca de seus objetivos. Como já citou tem-se resultados positivos e negativos, mas 
todos são favoráveis para a trajetória política. 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 o vereador Gard Furtado 
solicitou a Sra. Presidente que justificasse a ausência dos vereadores Emanuel Nascimento e Jotinha Oliveira. Pela ordem 
o vereador Jamison Fernandes parabenizou a Sra. Presidente pela coragem, bravura em se colocar à disposição colocando 
o seu nome, fazendo chapa a vice-governadora do Maranhão, pois de certa forma o seu nome ficará registrado na história 
mesmo sabendo da não eleição. Parabenizou também os demais candidatos que se colocaram à disposição para que as 
pessoas viessem a dá o sim ou o não, também citando a colega de Parlamento a vereadora Katyane Leite e ao amigo Dr. 
Humberto Feitosa. 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 04 de outubro 
de 2022”. 


