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

Aos onze (11) dias do mês de outubro 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, 
José Ribeiro de Araújo, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Jamison 
Fernandes Silva, 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. 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. Logo após, a Sra. 
Presidenta registrou a presença do Sr. José Cardoso, diretor do IFMA; Posteriormente, deu início ao Pequeno 
Expediente, autorizando a Assistente de Plenário para fazer a leitura dos ofícios, não havendo expediente para ser lido a 
Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Não havendo nenhum vereador que 
quisesse se manifestar, passou-se à entrega das honrarias, onde foi convidado a vereadora Iaciaria Rios para fazer a 
entrega das Moções de Aplausos e Títulos de Cidadania Pedreirense. Para as Moções de Aplausos foram convidados à 
frente os jovens alunos do Colégio Carlos Martins: Kamylle Lauane Bezerra Silva, Enzo Gabriel Lima da Silva, João 
Marcelo Leite Veloso e João Guilherme Silva de Oliveira; Maria Valdirene Nascimento Tavares, Gestora Geral; Luiza 
Maria Cavalcante Oliveira, Gestora Adjunta e os Professores Irisleide Braga Brito, Rosivane de Oliveira Silva, Paula 
Dhayanne Nascimento Barbosa e Flávia Maria Moraes dos Santos; e dos títulos de cidadania pedreirenses para as Sras. 
Andréa Cristina Pereira Serrão, Edylaine Rodrigues Lopes, Jandirene Lindoso Melo e Larissa Silva da Costa. Dando 
Prosseguimento convidou o Nelson Matthews Gomes da Paz para receber das mãos da vereadora Marly a Moção de 
Congratulações e Aplausos. Dando prosseguimento a Sra. Presidenta, Marly Tavares convidou o Apóstolo Neto para 
fazer uma oração. Após a manifestação e benção do apóstolo Neto, a sra. Presidenta, encerrou o Pequeno Expediente, 
logo após, suspendeu a sessão por 15 minutos. Ao retornar aos trabalhos autorizou a Assistente de Plenário para fazer a 
leitura das proposições. Foi lido o Parecer 056/2022 ao Projeto de Lei 016/2022 de autoria do Poder Legislativo (Gard 
Furtado) que “Dispõe sobre a denominação do Posto de Saúde localizada no Povoado Trindade”. Logo após, a Sra. 
Presidenta submeteu o Parecer e o Projeto de Lei, respectivamente, à apreciação e votação. Em seguida declarou-os, 
aprovados. Foram lidas as proposições: Indicação 172/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes sugerindo a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a implantação da camada asfáltica na Rua 12 do Bairro Mutirão. 
Indicações 250 e 266/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz sugerindo a Exma. SRa. Prefeita Municipal a proceder 
com a construção de uma praça com academia de rua no terreno em frente à escola no Povoado Lago da Onça e a 
proceder com a construção de uma faixa elevada na Rua Maneco Rego, próximo ao cruzamento com a Rua do Seringal, 
onde tem ocorrido muitos acidentes, principalmente de motos; Indicação 347/2022 de autoria do vereador Jamison 
Fernandes sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Maia a proceder com a construção de sarjeta e meio fio na Travessa da 
Estrela, Centro; Indicação 459/2022 de autoria da Mesa Diretora sugerindo a Exma. SRa. Prefeita Municipal a proceder 
com o fornecimento de fraldas descartáveis às crianças de 03 a 05 anos, matriculadas nas redes municipais de ensino; 
Indicação 461/2022 de autoria da Gard Furtado sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com ações do 
governo (serviços básicos) de forma itinerante, através das secretarias de saúde, assistência social e infraestrutura em 
todos os bairros e também na zona rural; Indicação 462 e 463/2022 de autoria do vereador Enderson Portela sugerindo 
a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a reforma do CAPS, localizado na Rua Carlos Martins, Seringal, e a 
proceder com a criação de uma casa de apoio para o Conselho Tutelar; Moções de Aplausos nº 069, 070 e 071/2022 à 
Família Barreto, pela realização da segunda Semana Cultural Samuel Barreto, à Sra. Eliza Lago, por contribuir de forma 
direta e indireta com a cultura Pedreirense, e a todos os artistas pedreirenses, que participaram da segunda semana 
cultural, por contribuírem de forma direta com a cultura no município; Moção de Pesar 047/2022 de autoria da 
vereadora Valdete Cruz pelo falecimento da Sra. Dina Siqueira de Aquino, ocorrido no dia 08 de outubro de 2022. Não 
havendo mais nenhuma proposição escrita, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições 
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verbais. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes fez suas proposições verbais, sugerindo ao Poder Executivo através 
da Secretaria de Infraestrutura melhorias na Rua da Prainha, mais precisamente próximo ao Bar do irmão, e da Rua que 
dá acesso ao Bairro Mutirão e a proceder com melhorias para a Rua Moisés Feitosa, próximo a oficina do França, 
colocando manilha para que possa melhorar a trafegabilidade naquela rua. Pela ordem o vereador Emanuel Nascimento 
sugeriu ao Poder Executivo, através da Secretaria de Transito, para que a Rua Miguel Atta volte a ser mão dupla. Pela 
ordem a vereadora Valdete Cruz sugeriu ao Poder Executivo através da Secretaria de Infraestrutura para que faça 
melhorias nos bueiros que se encontram em aberto na Avenida Marly Boueres. Na sequencia a Sra. Presidenta 
submeteu na devida ordem as proposições verbais à apreciação. Logo após, a vereadora Iaciaria Rios, informou que já 
existe indicação com o mesmo teor da indicação da vereadora Valdete Cruz, que trata dos bueiros próximo ao Parque 
João do Vale, inclusive, já aprovado na Câmara. Dando prosseguimento a Sra. Presidenta autorizou a retirada da 
indicação de pauta, em seguida submeteu na sua ordem as proposições verbais à votação. Ao final declarou-as, 
aprovadas. Não havendo mais proposição verbal, a Sra. Presidenta encerrou a Ordem do Dia, dando início ao Grande 
Expediente, convidou pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios para o uso da Tribuna. Na sequencia a 
vereadora Iaciaria Rios iniciou a sua fala agradecendo a todos as pessoas que receberam de suas mãos as Moções de 
Aplausos e Títulos de Cidadão Pedreirenses, a Wilquiane e Shaury pelo belo trabalho na ornamentação da galeria, em 
homenagem ao mês “Outubro Rosa”, que é o mês de conscientização da prevenção contra o câncer de mama. Dando 
prosseguimento informou que: esteve participando de um evento na U.E Carlos Martins, aproveitou a oportunidade 
para parabenizar a educação de Pedreiras e a todos os envolvidos para que o evento acontecesse. Ao final, agradeceu 
aos nobres pares pela aprovação de suas indicações. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio usou a 
Tribuna para cobrar do Poder Executivo e Secretaria de Infraestrutura, as estradas vicinais que liga Pedreiras aos 
Povoados Santa Edwiges, Morada Nova, Centro da Mariinha, Centro do Macário e Bom Princípio, como também sobre a 
ponte da Rua Raimundo Anselmo. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela usou a Tribuna para ratificar o 
pedido que fez para a Rua José Teixeira, no Bairro Nova Pedreiras, que trata do reparo por onde passa o igarapé. Pela 
ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz 
usou a Tribuna e inicialmente falou de sua alegria em ter participado do momento agradável que foi a entrega das 
honrarias para professores e alunos do Colégio Carlos Martins, enfatizando ser dentro de uma área tão significativa para 
todos, que é a educação. Enfim, falou a vereadora Iaciaria Rios, está de parabéns. Lembrou que dia 12 de outubro é 
comemorado o dia das crianças e também o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e na oportunidade 
fez uma prece ao Senhor para que abençoe todas as crianças e que o Poder Público possa atender as necessidades 
dessas crianças, não somente na educação, mas também na questão da segurança; Logo após, fez um breve comentário 
sobre a violência que acontece contra as crianças e adolescentes; Enfim, falou à população para que possa repensar 
essa realidade quando fizerem suas escolhas no próximo dia 30. Ao final, convidou a todos para participarem da festa da 
padroeira do Brasil, no bairro Nova Pedreiras. Comentou sobre o trânsito em Pedreiras, e na oportunidade pediu que o 
poder público faça um novo estudo para que possa conter essa violência no transito de Pedreiras. Para encerrar 
agradeceu a todos pela atenção, pedindo a Nossa Senhora que possa tomar a todos debaixo do seu amparo e fazer com 
que a vontade de Deus possa acontecer no Brasil. Pela ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva, retirou a palavra. 
Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado usou a Tribuna para falar de sua satisfação em ter sido aprovado o 
Projeto de Lei que denomina o posto de saúde do Povoado Trindade com o nome do Sr. Belarmino, frisando que é mais 
que significante em dar um nome de uma pessoa que praticamente fundou o povoado Trindade. Na sequencia falou da 
importância de sua indicação, quanto ao governo itinerante, e na oportunidade agradeceu aos nobres pares pela 
aprovação da mesma. Para encerra convidou em nome da Comunidade Trindade para participarem no dia 12 de 
outubro, da 4ª Pedalada com Maria que sai da santinha para o Povoado Trindade. Na sequencia a Sra. Presidenta 
parabenizou a vereadora Iaciaria Rios pela iniciativa em ter contemplado com a cidadania pedreirense, os professores 
do IFIMA, e em ter homenageado os alunos, gestores e professores do colégio Carlos Martins, valorizando a educação 
do Município de Pedreiras; Falou ainda da comemoração aos 88 anos do “maranhense do século”, João do Vale; Ato 
contínuo, encerrou o Grande Expediente, passando para as Explicações Pessoais. Não havendo nenhum vereador que 
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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 11 de 
outubro de 2022”. 


