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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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, Anarjara dos Santos Farias, Emanuel Anselmo 
Nascimento, José Josias de Oliveira Neto, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, José Ribeiro de Araújo, Aristóteles Silva 
Sampaio, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, Enderson Pereira da Silva, 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. Na sequência convidou a vereadora Valdete Cruz para fazer a leitura Bíblica. Ato contínuo a vereadora 
Valdete Cruz recitou o Salmo 121. Ao final a Sra. Presidenta autorizou a Primeira Secretária e vereadora Katyane Leite, 
para fazer a leitura da Sessão anterior.Ato contínuo a Sra. Presidenta submeteu a Ata a apreciação e votação. Em 
seguida, declarou, aprovada. Posteriormente deu início ao Pequeno Expediente, logo após autorizou a vereadora 
Katyane Leite para fazer a leitura dos expedientes encaminhado à Câmara Municipal; Foi lido Ofício 04/PIB – Primeira 
Igreja Batista em Pedreiras – Assunto: solicitação do recinto da Câmara Municipal nos dias 25, 26 e 27 de novembro; Foi 
lido Ofício 090/22- Chefe de Instrução do TG 08-008/Circ. – Assunto: convite para participar da formatura e 
encerramento do ano. Na sequência 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, autorizando em seguida a Primeira Secretária, vereadora Katyane Leite para fazer a leitura das proposições. 
Foram lidas as proposições: Projeto de Decreto 083/2022 de autoria do Poder Legislativo (Jotinha Oliveira) que concede 
a Comenda Correa de Araújo ao Major Joel Machado Rodrigues; Projeto de Decreto 085/2022 de autoria do Poder 
Legislativo (Katyane Leite) que concede o Título de Cidadã Pedreirense a Sra. Mônica Alves Araújo; Na devida ordem a 
Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Em seguida a 
vereadora Katyane Leite solicitou da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitisse parecer verbal, ao 
Projeto de Decreto 085, pelo motivo que a homenageada já está de viagem marcada no início do mês, podendo assim, 
já ser feita a entrega da moção na próxima sessão. Logo após o relator da Comissão, vereador Enderson Portela, emitiu 
parecer verbal favorável, à moção de aplausos 085. Na sequência a Sra. Presidente submeteu o parecer verbal e o 
projeto de decreto, à apreciação e votação. Ao final, declarou-os, aprovados. Foram lidos respectivamente, os Projetos 
de Decretos 088 e 089/2022 de Autoria do Poder Legislativo (Valdete Cruz) que concede o Título de Cidadão 
Pedreirense ao Sr. Habniesley Pereira de Carvalho e a Comenda Correa de Araújo ao Sr. Felipe Augusto Marinho de 
Oliveira; Na sequencia a Sra. Presidente encaminhou os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação Justiça e 
Redação Final. Posteriormente a vereadora Valdete Cruz solicitou parecer verbal ao relator da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final aos Projetos de Decreto nº 088 e 089; Após parecer favorável aos Projetos de Decretos, do 
relator da Comissão, vereador Enderson Portela, a Sra. Presidenta submeteu na sua ordem os pareceres e os Projetos 
088 e 089/2022, à apreciação e votação, ao final declarou-os, aprovados. Foi lido o Projeto de Decretos nº 090/2022 de 
autoria do Poder Legislativo (Enderson Portela) que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Lamarck Viana de 
Oliveira. Na sequencia o vereador Enderson Portela solicitou do relator/suplente, vereador Jamison Fernandes, que 
emitisse parecer verbal ao presente Projeto de Decreto. Logo após, o parecer favorável do vereador Jamison Fernandes, 
a Sra. Presidenta, submeteu o parecer e o Projeto de Decreto à apreciação e votação. Na devida ordem as vereadoras 
Iaciaria Rios, Valdete Cruz, Katyane Leite, Anarjara Quineiro, e o vereador Gard Furtando se abstiveram na votação da 
Moção de Aplausos que concede o Título de Cidadania Pedreirense ao Sr. Lamarck Viana de Oliveira. Dando 
continuidade a Sra. Presidente declarou o projeto de decreto 090/2022, aprovado com seis votos a favor e cinco 
abstenções; Foi lido o Projeto de Decreto 091/2022 de autoria do Poder Legislativo (Enderson Portela) que concede a 
Comenda Graça Melo à Sra. Leila Mary Cantanhede Cruz. Na sequencia a Sra. Presidenta encaminhou o Projeto de 
Decreto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida o vereador Enderson Portela solicitou ao 
relator/suplente, vereador Jamison Fernandes, que emitisse parecer verbal ao Projeto de Decreto; Após parecer verbal, 
favorável ao Projeto de Decreto, a Sra. Presidenta, submeteu na devida ordem o parecer e o Projeto de Decreto, à 
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apreciação e votação; ao final, declarou-os, aprovados. Foram lidas as proposições: Indicação 180 e 184/2022 de autoria 
do vereador Jamison Fernandes sugerindo a Exma. Sra. Prefeita a proceder com a iluminação, pista de caminhada e um 
vestuário para o campo do Bairro Mutirão, e a proceder com melhorias na iluminação pública na Avenida Marly 
Boueres, Bairro Mutirão. Indicação 257/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz sugerindo a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal a proceder com a implantação do adicional de 30% de periculosidade aos Servidores Efetivos investidos no 
cargo de vigilante no município de Pedreiras, por meio de Competente Projeto de Lei. Indicação 483 e 484/2022 de 
autoria da vereadora Katyane Leite sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a criação de uma 
Secretaria ou Departamento de Direitos Humanos e a proceder com a construção de uma parada de carro e moto, com 
cobertura em frente ao Instituto Federal do Maranhão-IFMA; Indicação 485/2022 de autoria da Mesa Diretora 
sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a recuperação da sarjeta entre as Ruas Carvalho Branco e 
Corrente, Bairro Diogo; Requerimento 003/2022- Gab. da vereadora Anarjara Quineiro – Assunto: solicitação de 
afastamento das atividades por um período de trinta dias, para tratamento de saúde.  Moções de Aplausos 080, 081 e 
083/2022 de autoria do vereador Jotinha Oliveira ao ST BM Cláudio Marcos Bastos Costa, ao BC Raimundo Willian 
Patrício da Silva, ao 3º SGT BM Lailson Miranda da Silva e ao 1º Tem; QOCBM Wendson Vale Peixoto da 13ª 
CIBM/CBMMA, por atenderem uma ocorrência de uma pessoa presa em um bueiro, a vítima tem transtorno 
psicológico; Moção de Aplausos 085/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite ao congresso intitulado Mulheres 
Cheias do Espírito Santo, pela programação especial que reuniu todas as congregações de Pedreiras, durante os dias 11 
a 13 de novembro de 2022; foram lidas respectivamente as Moções de Aplausos 086, 087 e 088/2022 de autoria da 
Mesa Diretora à produção do filme “Benedito, o negro, farol de luz pura”, por seu trabalho fidedigno, narrando a vida 
de São Benedito, ao Padre e Reitor José Geraldo Teófilo pela condução da visita pastoral de Dom Armando Martin 
Gutierrez na Cidade de Pedreiras e ao Coral Vozes de Benedito, criado no ano de 2021, composto por crianças, jovens e 
adultos, Maestro Júnior Meneses, e tem como intuito de levar a música religiosa e cultura até as pessoas. Na devida 
ordem a Sra. Presidenta submeteu as proposições à apreciação e votação. Logo após, declarou-as, aprovadas. Não 
havendo mais nenhuma proposição escrita, passou para as proposições verbais. Pela ordem a vereadora Katyane Leite 
sugeriu ao Poder Executivo Municipal que proceda com reparos nos semáforos da cidade de Pedreiras; Pela ordem o 
vereador Jotinha Oliveira sugeriu ao Poder Executivo a proceder com a criação do Conselho de Segurança Pública na 
cidade de Pedreiras; Pela ordem a vereadora Valdete Cruz sugeriu a Presidência da Câmara Municipal, visto a 
implantação de gabinetes individuais para os vereadores, que também através de lei, os vereadores tenham seus 
assessores, para que os gabinetes estejam efetivamente funcionando.  Não havendo mais proposição verbal, a Sra. 
Presidenta encerrou a Ordem do Dia; Em seguida suspendeu a sessão por quinze minutos, ao retornar, deu início ao 
Grande Expediente, convidando em seguida pela ordem dos inscritos para fazer uso da Tribuna, a vereadora Katyane 
Leite. Na sequencia a vereadora Katyane Leite iniciou sua fala, citando Salmos 41; Posteriormente, agradeceu aos 
nobres edis pela aprovação de suas indicações; parabenizou os músicos pela data que se comemora o “dia do músico”; 
logo após, falou do sofrimento dos moradores dos Povoados Tira-leite e Bom Lugar, referindo-se, sobre a estrada que 
dá acesso aos referidos povoados, e de ofícios encaminhado à Prefeitura Municipal, solicitando informações quanto a 
empresa contratada e dos serviços ora contratados; frisando que o serviço de melhorias divulgado pelo marketing da 
gestão municipal alcançou apenas o Povoado Cocalinho; enfim, pediu a Prefeitura e à Empresa responsável pela obra 
que faça o serviço de recuperação daquelas estradas; Dando continuidade informou que estará entrando com uma 
Representação, junto ao Ministério Público sobre um pedido de informação direcionado à Prefeitura Municipal que até 
o momento não obteve nenhuma informação, que trata do ofício de seu gabinete de nº 08/2022 que foi direcionado ao 
departamento de transporte do Município, Sr. Miguel Tavares Leite, e o 007 que foi remetido ao Sr. Damião Felipe 
Barbosa, Secretário Municipal de Administração, que são datados do dia 22/05/22, solicitando a listagem de todos dos 
veículos adquiridos pelo Município; Informou ainda, do cumprimento de sua agenda política em São Luís, com o Dep. 
Federal Pedro Lucas Fernandes, na segunda semana de novembro, para tratar do planejamento de algumas ações e 
projetos  para o Município de Pedreiras para o ano de 2023; da audiência com o Secretário de Estado de Infraestrutura, 
Sr. Aparício Bandeira, para tratar de algumas demandas importantes para Pedreiras, dentre elas: do asfalto que liga 
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Pereiras ao Povoado São Manoel e Sítio Novo; do protocolo da solicitação feita pelos skatistas de Pedreiras para a 
construção do Complexo Olímpicos de skates de Pedreiras; do protocolo do Ofício para o Gabinete do Governador para 
o aumento do efetivo do contingente para o 19º BPM. Na oportunidade, comentou sobre a operação da Polícia Federal 
e da CGU na cidade de Pedreiras na última quarta-feira, dia 16 de novembro, que vieram em busca de esclarecimentos 
sobre alguns fatos referentes aos recursos do COVID; Por fim, falou que como parlamentar sempre cobrará que os 
recursos sejam aplicados de forma correta; Posteriormente informou sobre as instalações de postes pela Equatorial 
para a realização de energia elétrica na área que foi perfurado o poço artesiano pelo Governo do Estado do Maranhão, 
no Povoado Barriguda do Insono; Na oportunidade informou ainda que a próxima comunidade a ser beneficiada é o 
Povoado São Manoel, enfatizando que esse também é um pedido da vereadora Katyane Leite, que luta pela população 
da zona rural; Ao final agradeceu em nome da comunidade Barriguda e da Vila Cacimbão, ao Secretário da SEDES, Paulo 
Casé, ao Governador, Carlos Brandão e a todos que tiveram participação direta e indiretamente no referido processo; 
encerrando sua fala informou sobre o julgamento no último dia 08 de novembro, e o indeferimento do processo 
impetrado pelo suplente de vereador, contra sua pessoa para a perda de mandado; Pela ordem dos inscritos Iaciaria 
Rios iniciou sua fala citando Hebreus 12:2; Logo após, agradeceu aos nobres edis pelas aprovações de suas indicações; 
Mencionou sobre as notícias desagraveis circulada em redes nacionais sobre Pedreiras e também das notícias boas que 
ocorrem na cidade; parabenizou os músicos, por seu dia, ao conselho tutelar, que foi comemorado dia 18 de novembro, 
o empreendedorismo feminino, dia 19, dia da consciência negra, dia 20, e a todos os estudantes que participaram do 
JEPS; Falou que no dia 23 de novembro irá acontecer a sétima conferencia municipal dos direitos da criança e do 
adolescente na Igreja Missionária Nova; Parabenizou os jovens empreendedores das escolas, e explicou que foi um 
projeto implantado nas escolas; Na oportunidade informou que irá acontecer a feira do empreendedor, no dia 07 de 
dezembro, no Anfiteatro Dom Jacinto. Para encerrar informou sobre a conquista da educação de Pedreiras, onde estará 
sendo homenageada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro no 
Seminário em São Luís, onde Prefeitos e Secretários Municipais de Educação estarão planejando a educação para o ano 
de 2023. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio usou a Tribuna para cobrar mais uma vez ao Secretário 
de Infraestrutura e a Prefeita Municipal, sobre as estradas vicinais dos Povoados Morada Nova, Santa Edwirgem, Centro 
da Mariinha, Centro do Macário, Angical II, Bom Princípio e Barreiros, informando que vem recebendo muitas cobranças 
da população das referidas localidades. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes retirou a palavra. Pela 
ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz usou a Tribuna para falar sobre saúde pública, dentre outras deu ênfase a 
dengue; Enfim, pediu a todos que tenham cuidado, tomando medidas de prevenção contra o mosquito da dengue; Na 
oportunidade parabenizou a Secretaria de Saúde pelo trabalho que esta sendo feito, a Gestão Municipal por implantar a 
ouvidoria em Pedreiras, e a Educação, através da Secretaria de Educação pelo trabalho que vem realizando desde o 
início da Gestão; Parabenizou ainda a Gestão Municipal pelo apoio ao festejo de São Benedito, através da Secretaria de 
Cultura do Município, Sr. Maurício Monteiro, e sobre a feira dos artesãos que acontece na Praça Correa de Araújo, 
durante o período do festejo; parabenizou aos músicos por seu dia, que é comemorado no dia 22 de novembro, onde 
na oportunidade mencionou sobre a origem desse dia, que também é dia de Santa Cecília padroeira dos músicos, logo 
após fez uma síntese da história de Santa Cecília correlacionando ao final sobre como se vive na atualidade, onde todos 
estão no risco de perder o que se tem de mais precioso - a liberdade, frisando que a liberdade é muito mais que o 
direito de todos de ir e vir, é o direito de se fazer o que é certo, de se fazer escolhas e de tomar suas próprias decisões. 
Logo após, falou sobre a invasão dos poderes que não tem a legitimação popular e agem arbitrariamente à Constituição, 
exemplificando o STF, que impediu muitos brasileiros de se manifestarem em suas redes sociais, emissoras que 
demitiram seus jornalistas e repórteres, deputados e deputadas que também no podem se pronunciar sobre a realidade 
da atualidade brasileira; Para encerrar registrou a sua indignação e pediu a todos que procurem se informar de fontes 
primárias a respeito das referidas informações; Pela ordem dos inscrito o vereador Neguim Silva usou a Tribuna para 
informar que na ultima sexta-feira, a convite da Prefeita Municipal, esteve reunido juntamente com alguns vereadores, 
Dr. Diego, Delegado da Polícia Civil, Dr. Eduardo Ferro, Cel. Aguiar e alguns seguimentos da sociedade, para discutir 
sobre segurança pública e tentar achar uma solução para que a insegurança no meio da sociedade pedreirense viesse a 
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ter um resultado; Ato contínuo, falou que foi informado que a Prefeita esteve reunida com o Governador, e que levou 
os questionamentos e os pedidos para que a segurança pública em Pedreiras tenha resultado. Informou também que o 
Governador prometeu a Prefeita que iria aumentar o efetivo da polícia militar e mandar reforços para que se façam 
operações na cidade de Pedreiras; enfatizando ser sério o problema de segurança pública, porque o menor toma à 
frente de assaltos, e contra isso, nem a polícia e nem o Governador podem fazer nada, porque existe uma lei 
protegendo o menor. Dando continuidade informou que esteve na ultima quarta-feira em visita ao estádio pilizão 
juntamente com o assessor do Governador, Sr. Leando, o vereador Gard e outras pessoas, e no ato obteve a notícia que 
será feita a construção da pista de atletismo pelo município em parceria com o Governo do Estado; Na oportunidade 
parabenizou a desenvoltura da Prefeita por está buscando essas melhorias; Falou da reunião no conselho do instituto 
municipal, onde esteve presente representando a Câmara Municipal, e viu alguns dados de meses e de reclamações de 
servidores inativos; Enfim, falou que foi uma reunião proveitosa; Para encerrar comentou sobre as notícias da Polícia 
Federal na cidade de Pedreiras, frisando que a justiça tarda, mais não falha... ao final deixou o seu apoio ao ex-prefeito 
Antonio França e o Sr. Norton. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado pediu a permissão para falar da 
bancada. Em seguida deixou registrado sobre a segurança pública na cidade de Pedreiras – da reunião com a Prefeita 
Municipal e o Secretário de Segurança do Município, que se constatou, que há mais de sessenta câmeras funcionando 
em alta eficiência na cidade de Pedreiras, e do compromisso com o Ten. Cel. Aguiar que a Prefeitura irá disponibilizar 
um link de uma TV para ficar no quartel para ter acesso a todas as câmeras; Na oportunidade informou que a Prefeita 
irá mandar instalar mais vinte e cinco Câmeras que será instada nas regiões: Diogo, Engenho e mais outros acessos, 
como saída da cidade; enfatizando que as câmeras não irão combater o crime, porém irá ajudar a elucidar os assaltos 
que estão acontecendo na cidade de Pedreiras. Para encerrar comentou que foi abordado pela Policia Militar na cidade 
de Trizidela do Vale, onde também foram parados vários carros; enfim, parabenizou o Cel. Aguiar pela atitude, 
enfatizando que quando a polícia está atuando e está efetivamente na rua os números de criminalidade tende a cair. 
Dando continuidade a Sra. Presidenta encerrou o Grande Expediente, passando para as Explicações Pessoais. Não 
havendo 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 22 de 
novembro de 2022”. 


