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

Aos dezoito 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 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 da vereadora Valdete Cruz 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. Foi lida a Mensagem ao PL nº 021/2022. Foi lido o Projeto de Lei nº 021/2022 de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, alterando dispositivos da Lei n° 1.521 de 
23 de novembro de 2021 e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Decreto nº 068/2022 de autoria da vereadora 
Iaciaria Rios, que concede o Título de Cidadã Pedreirense a Sra. Márcia Diany Matos de Aguiar. Dando continuidade, a Sra. 
Presidente falou que cada vereador receberá uma cópia do PL e, na sequência encaminhou o Projeto de Lei e o Projeto 
de Decreto às Comissões Permanentes. Foram lidas as Indicações: nº 153 e 154/2022 de autoria do vereador Jamison 
Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com melhorias na iluminação pública na Av. 1 e 2, no trecho 
que compreende a Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Parque das Palmeiras e, a proceder com a pintura de todas 
as lombadas e faixas elevadas da cidade, com cores vivas, de preferência com partes refletivas; nº 465/2022 de autoria 
da vereadora Katyane Leite, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de meio fio e colocação de 
colunas de proteção na Rua Lino Feitosa, Vila das Palmeiras, próximo à casa do Sr. Claudecir; nº 466/2022 de autoria do 
vereador Enderson Portela, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de semáforo nos 
cruzamentos da Av. Rio Branco. Na devida ordem, a Sra. Presidente submeteu as Indicações à apreciação e votação. Ao 
final, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Moções de Congratulações e Aplausos: nº 062, 063, 064, 065, 066, 067 e 068 
de autoria da vereadora Iaciaria Rios às Sras. Maria Edilene Leite Castro, Danielda Cardoso de Sousa, Carla Driele Silva 
Semeão Gomes, Leylana Thyara Cruz Lima, Carloanda Saturnino, Geruza da Silva David, Emmely de Morais da Silva, pelo 
trabalho desenvolvido como empreendedoras de destaque em nosso município e pela seleção na etapa estadual do 
Prêmio SEBRAE de Negócios; nº 072/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, ao Bicampeão de Jiu Jitsu Diogo Rafael 
Carvalho Evangelista – Campeão Maranhense de Jiu Jitsu / Categoria Mirim, em São Luís – MA; nº 073, 074 e 075/2022 
de autoria da Mesa Diretora, aos alunos do Centro Educa Mais – Educa Olindina Nunes Freire pela realização de uma 
exposição de Artes, aos Gestores Etânia Gonçalves e Alexandre Brito por contribuírem na realização dessa exposição e, 
às professoras Gislaine Lisboa e Waléria Veloso, responsáveis pela realização dessa exposição de Artes na II Semana 
Cultural Samuel Barreto, com o tema: Releitura de diversas Obras dos mais variados estilos artísticos. Na sequência, a Sra. 
Presidente submeteu as Moções de Congratulações e Aplausos à apreciação e votação. Por conseguinte, declarou-as 
aprovadas. Foram lidas as Moções de Pesares: nº 048, 049 e 051/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, pelo 
falecimento das Sras. Cecília Gomes da Silva, Maria Vidal de Melo e do Sr. José Arimatéia Silva Oliveira; nº 050/2022 de 
autoria do vereador Totinho Sampaio, pelo falecimento do Sr. José Mendes dos Santos (Rei do Gado). Dando 
prosseguimento, a Sra. Presidente submeteu as Moções de Pesares à apreciação e votação. Logo após, declarou-as 
aprovadas. Não havendo mais nenhuma proposição escrita, a Sra. Presidente franqueou a palavra aos vereadores para as 
Proposições Verbais. Pela ordem o vereador Neguim Silva fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo 
através da Sec. de Infraestrutura, que seja feita a limpeza de todos os bueiros do bairro Nova Pedreiras, principalmente 
próximo ao Posto de Saúde. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal solicitando ao Poder 
Executivo, que seja feita melhorias na iluminação pública nas proximidades do campo de futebol do bairro mutirão. Em 
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seguida fez mais um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja feito um serviço de limpeza no esgoto 
interno da Rua Raimundo Monteiro, mais conhecida como Rua 03, bairro Mutirão. Pela ordem a vereadora Katyane Leite 
fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, uma área específica para a prática de esportes radicais. Pela 
ordem o vereador Jotinha Oliveira fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo através da Sec. de 
Infraestrutura, que seja feito reparos na rede de esgotos da Trav. Crescêncio Raposo. Na respectiva 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 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 citando o versículo bíblico em Sl 23:1 e em seguida, parabenizou a Sra. Presidente Marly Tavares pela disputa 
nas últimas eleições estaduais, pois vossa excelência foi corajosa em ter colocado seu nome à disposição popular. 
Agradeceu os vereadores pela aprovação de suas indicações nesta sessão. Parabenizou todos os médicos pela passagem 
da data alusiva ao seu dia e por tão sublime profissão. Falou sobre a onda de assaltos e violência que está acontecendo 
no município de Pedreiras que vem assustando a população e, informou que está com uma audiência marcada com o Sec. 
de Segurança do Estado para tratar deste assunto, mas antes preferiu avaliar como está a situação e iniciou fazendo uma 
visita a Central de vídeo monitoramento onde para sua tristeza constatou que apenas 13 câmeras estão funcionando e 
36 estão desligadas, então questionou o Sec. Elias Bento sobre a empresa que faz essa manutenção, dessa forma, devem 
ter o cuidado em se trabalhar essa questão preventiva, pois as câmeras ajudam a identificar e a localizar. Outro problema 
que detectou foi a ausência de um técnico nessa Central. Portanto, solicita a Gestão Municipal que chame essa empresa 
para trabalhar, para que de fato haja o funcionamento dessa Central de vídeo monitoramento. Frisou que encontrou 
outro problema no Setor de Educação para o Trânsito que não existe ninguém nomeado para a pasta. Informou que 
esteve conversando com o Gerente da CAEMA Sr. Geudson a respeito da parceria entre município e estado e, o mesmo 
lhe falou que até o momento os terrenos que foram solicitados pelo estado ainda não foram apresentados à CAEMA, 
então deseja que realmente essa parceria se consolide. Ressaltou que com parceria conseguiu levar água ao Pov. 
Barriguda do Insono, fruto de uma articulação sua, de seu esposo e do vice-prefeito da cidade de Lima Campos Sr. Vicente 
que gentilmente doou o terreno. Sobre os últimos acontecimentos que envolvem a questão do orçamento secreto, 
lamenta que o nome de Pedreiras tenha aparecido entre as cidades supostamente envolvidas e espera que tudo isso se 
esclareça. Para encerrar deixou claro que nesta Casa sempre cumpriu com suas funções, participando das sessões, quando 
se ausenta é por motivo de força maior, nunca tratou ninguém com descortesia e citou o Art. 71 do Regimento Interno, 
dessa forma, na última sessão que participou houve vereador que lhe tratou de forma injuriosa lhe chamando de mau 
caráter, então solicita a Sra. Presidente que faça valer o Art. 16 do Regimento Interno, que fique mais antenada com 
relação a essas questões, bem como a dignidade e o respeito as prerrogativas constitucionais de cada vereador, e lamenta 
esse comportamento pequeno do vereador e espera que isso não aconteça outra vez. Em seguida a Sra. Presidente 
agradeceu a vereadora Katyane pelas referências a sua pessoa nas últimas eleições estaduais. Frisou que em observância 
a fala da vereadora no que diz respeito a postura dos nobres edis, acredita que cada um assim que assume o compromisso 
político ele tem que vir não somente por uma questão regimental, mas por uma questão própria e pessoal, saber tratar 
e respeitar seus nobres colegas. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios falou que recebeu a visita de um jovem 
por nome Vitor onde lhe relatou sobre suas preocupações relacionadas a juventude de Pedreiras, onde presenciou um 
episódio no Parque João do Vale que não achou adequado, um skatista sendo direcionado pelo segurança daquele parque 
a se retirar, então ele acha necessário ter de placas que informem as regras exigidas para que possam frequentar aquele 
local. Dessa forma, faz essa cobrança e solicita aos Coordenadores do Parque João do Vale que exponham as regras e 
normas para utilizarem o referido local. Ressaltou que quando esteve como o jovem em seu gabinete saiu em redes sociais 
que ele não acreditasse em promessas e ilusões de vereadores, então deixa claro que não existiu promessas, mas sim um 
bom diálogo onde tiveram a oportunidade de discutirem ideias que venham beneficiar a juventude e, parabeniza o jovem 
Vitor pela sua disposição, coragem, preocupação e por agir pensando no coletivo. Enfim, como legisladora estará sempre 
à disposição para ouvir qualquer pedreirense que lhe procurar querendo resolver para que possa estar buscando soluções 
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junto aos poderes responsáveis. Pela ordem dos inscritos os vereadores Totinho Sampaio, Enderson Portela e Jamison 
Fernandes retiraram a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva agradeceu o apoio dos amigos que lhe 
ajudaram a proporcionar um momento de brincadeiras com distribuição de brinquedos para as crianças carentes do bairro 
Nova Pedreiras e Novo Seringal, então tudo que tiver ao seu alcance fará pela sua comunidade. Agradeceu também o 
convite feito pela Sra. Presidente para a reunião sobre a cessão dos terrenos e, traz um pequeno comentário onde uma 
pessoa dizer ser importante a parceria município e estado na cessão dos terrenos, só que quando o gerente da CAEMA 
veio reunir vereadores e imprensa não foi feito o convite para a Prefeita. Frisou mais uma vez que eles vereadores que 
tem seus assessores que possam pedir mais um pouco de respeito principalmente para com os outros vereadores, porque 
um assessor pisou no seu pé e lhe deferiu palavras em seu ouvido. Enfim, eles vereadores estão torcendo muito para que 
a problemática da água em nosso município seja resolvida, mas que sejam inseridos os vereadores, Executivo e Estado e 
assim possam dar uma resposta positiva ao povo de Pedreiras. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado frisou 
que em relação a segurança pública em nosso município na fala da nobre vereadora Katyane Leite sobre o vídeo 
monitoramento, o discurso anterior da vereadora era que Pedreiras estava jogada ao léu e, existe até uma postagem nas 
redes sociais aonde ela marca e faz a cobrança ao Governador Flávio Dino e Carlos Brandão pedindo que tomassem 
atitudes no município de Pedreiras em relação a bandidagem, o roubo de moto e, hoje se admira da vereadora vir a esta 
tribuna praticamente isentar o Estado da responsabilidade que é a segurança pública, pois não é de responsabilidade do 
município, dessa forma, hoje o que a Gestão Municipal vem fazendo com esse vídeo monitoramento é tentando dar um 
suporte pra que tenha uma resposta mais rápida em relação a investigação, identificação e solução dos problemas. 
Ressaltou que teve convocação do Comandante Geral da PM do estado do Maranhão para que fosse trocado o coronel 
que estava que era o Coronel Miguel, então houve a substituição e de lá pra cá estão sofrendo com a escalada da violência 
e assaltos em nossa cidade. Frisou que a polícia está dando respostas, pois são homens bravos que estão dia e noite nas 
ruas tentando combater o crime, mas não é culpa do Gestor Público porque a segurança pública é de pura 
responsabilidade do Estado e não do município e, eles enquanto Câmara não podem se calar, assim convida a Sra. 
Presidente que faça um ofício ao Comandante Geral Coronel Leite, para que possa vir a Pedreiras prestar contas, porque 
essa Casa tem a responsabilidade de cobrar. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes pediu um aparte e relembrou que 
há três sessões atrás esteve nessa Tribuna cobrando que a Presidente da Casa pudesse está marcando uma audiência 
para que juntos possam somar forças em nome da cidade de Pedreiras quanto a segurança pública e, na oportunidade 
faz essa cobrança novamente. E o vereador Gard tem seu total apoio, porque são sabedores e conhecedores dos crimes 
que vem acontecendo na cidade de Pedreiras. Ainda com a palavra o vereador Gard ressaltou que sobre o assunto da 
CAEMA olhou a postagem da vereadora Katyane que foi até o diretor e por incrível que pareça eles tinham conversado 
10min antes da sua postagem, onde lhe relatou sobre a reunião e, quem deu a ideia que o município fizesse a parceria 
com a CAEMA foi ele vereador Gard e ontem esteve com a Prefeita onde lhe falou que já estava alinhando com a 
Presidente da Casa. Dessa forma, achou um pouco descortês a vereadora Katyane Leite se antecipar, tomar a frente da 
Câmara antes mesmo de ter a reunião e, deixa bem claro que pode até ter adversários políticos, mas inimigos não tem, 
então continuará assim, com boa relação com todos independentemente de estarem em lados opostos. Pela ordem a 
vereadora Katyane Leite pediu um aparte e afirmou ao vereador Gard que podem até ter divergências políticas, mas não 
são inimigos e, como foi citado não deve satisfação do seu mandato a nenhum nobre vereador e, assim como os 
vereadores também vem nessa luta pela água em Pedreiras e, já logrou êxito na Zona Rural, então cada um faz a sua 
parte, agora o que acha estranho é que há quatro meses houve essa conversa com a CAEMA então durante todo esse 
tempo não houve uma ponte entre o Executivo? Foi necessário que o vereador Gard tivesse esse insight pra lembrar desse 
assunto? Sobre a segurança se refere a sua fala de hoje, pois foi procurada por moradores do bairro goiabal onde lhe 
relataram o que está aconteceu no final de semana, então tinha que procurar informações, assim foi até a central de 
vídeo monitoramento, a polícia militar, a Sec. de Segurança e Trânsito. E não está desmerecendo o trabalho da PM de 
Pedreiras, pois é sabedora da luta destes policiais pra tentar conter as ondas de violência, mas também é conhecedora 
que o contingente não é suficiente, então é necessário o aumento do número de policiais, pois a seu ver essa será uma 
das soluções. Enfim, está pedindo que providências sejam tomadas pra melhorar o serviço da Sec. de Segurança e Trânsito 
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do município de Pedreiras, pois este é o papel do vereador. Ainda com a palavra o vereador Gard Furtado falou que 
quando foram a São Luís ficou acordado que a CAEMA iria marcar uma data para vir a Pedreiras pra uma reunião com o 
Legislativo e o Executivo, mas o diretor da CAEMA veio a Pedreiras e não comunicou a ninguém e queria reunir em cima 
da hora com eles, então a falha foi da própria CAEMA. Em relação à segurança pública o seu questionamento é que agora 
a vereadora não cobrou veementemente do Governador sobre as escaladas de assaltos que está acontecendo em nossa 
cidade. Por conseguinte, a Sra. Presidente se manifestou da mesa diretora e, falou que a luta sobre a regularização do 
abastecimento de água nos pontos mais críticos de nossa cidade vem de longas datas, essa luta não é da vereadora Marly 
Tavares ou dos vereadores deste mandato, mas de vários políticos de mandatos passados, então deve ser feita essa 
reflexão e não ficar buscando o autor de quem vai resolver. Esclareceu algumas falas com relação a esta Presidência no 
que diz respeito a seriedade e compromisso, esta Casa entrou em contato com a CAEMA em São Luís, estiveram na Capital 
com o Presidente Sr. Marcos Aurélio onde ficou agendado pra que estivessem reunidos em Pedreiras; marcou através de 
ofício com o Executivo que conversassem sobre a questão da CAEMA, onde foi colocado na reunião a possibilidade da 
sessão de doação dos terrenos pra que sejam construídos os reservatórios elevados, então hoje às 16h, estarão reunidos 
juntamente com o Executivo para tratar desse assunto, ou seja, a luta continua com seriedade e responsabilidade. Pela 
ordem o vereador Jotinha Oliveira pediu um aparte e questionou a Sra. Presidente se veio alguma demanda escrita da 
CAEMA em relação aos recursos ou por enquanto está só em falácias ou via wahtsapp? Porque para se construir algo é 
necessário documentos especificando os recursos, abertura de processo licitatório, entre outros. Ainda com a palavra a 
Sra. Presidente falou que preza pela autenticidade dos fatos e, nada vai além das reuniões e visitas nos pontos críticos da 
cidade, mas o importante é que estão buscando soluções para resolver. Então, após esse diálogo com o Executivo através 
dessa reunião irão tomar as providências para continuar o processo. 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 deixou claro que como parlamentar e cidadã independentemente de questões políticas 
partidárias torce para que o povo seja contemplado, pois há muito tempo existe essa problemática da água, pois a cidade 
cresceu e o abastecimento hoje não é suficiente. E a seu ver tudo tem um começo, pois se existe a vontade já é um bom 
começo, ou seja, se já existe um diálogo e uma luz que é a cessão dos terrenos, então agora é só trabalhar a questão 
burocrática. Enfim, torce pra que haja a parceria entre o Governo do Estado e o Município, pois só quem vai ganhar é o 
povo de Pedreiras. Pela ordem o vereador Neguim Silva falou que é uma briga constate dos vereadores em relação a 
CAEMA e é sabedor da intenção da Presidente em fazer essa reunião, pois é de suma importância e, também acredita que 
a Prefeita também passa por esse sofrimento, mas a seu ver seria muito importante que tivesse um representante da 
CAEMA nesta reunião. E infelizmente já estão virando chacota dos moradores em relação a este assunto, pois dizem que 
não estão resolvendo nada, mas a obrigação deles enquanto vereadores é tentar resolver. Parabeniza a Sra. Presidente 
por disponibilizar transportes e também por estar presente todas as vezes que foram a São Luís. Enfim, podem contar 
com o vereador Neguim Silva no tocante de resolver essa problemática. Em seguida, a Sra. Presidente falou que essa 
reunião será com o Legislativo, Executivo e o diretor local da CAEMA Sr. Geudson. E neste momento entende que estão 
avançando sim, na possibilidade de viabilizar realmente a regularização do abastecimento de água para a cidade de 
Pedreiras. 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 18 de outubro 
de 2022”. 


