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

Aos 03 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se em Sessão Ordinária os nobres 

vereadores Marly Tavares Soares Silva, Emanuel Anselmo Nascimento, Anarjara dos Santos Farias, Katyane Rivone de 

Albuquerque Leite, José Josias de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciara Bernardo 

Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, Márcio Francigard Furtado e Silva, Valdemir 

Conceição Silva e Valdete Maria Cruz de Lima. 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. Dando 

continuidade a Sr. Presidenta franqueou a palavra à Assistente de Plenário a Sra. Vanete Florêncio de Sousa, para fazer 

a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida, apreciada e aprovada, será por todos assinada. Dando sequência, a 

Sra. Presidenta submeteu a Ata à apreciação e votação. Em seguida declarou aprovada. Dando início ao Pequeno 

Expediente, a Sra. Presidenta convidou para fazer parte da Mesa o Secretário de Assuntos Especiais (ex-vereador 

Filemon Neto) e, posteriormente franqueou a palavra aos vereadores. Não havendo nenhum vereador que quisesse se 

manifestar a Sra. Presidenta encerrou o Pequeno Expediente. Dando início a Ordem do Dia a Sra. Presidenta franqueou 

a palavra a Assistente de Plenário para fazer a leitura das proposições. Foi lido o Parecer nº 001/2021 da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. 

Ednilton Moreira Lima. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu o Parecer à apreciação e votação. Logo após, 

declarou aprovado. Dando continuidade submeteu o Projeto de Decreto Legislativo à apreciação e votação. Em seguida 

declarou aprovado. Foi lido o Requerimento nº 004/2021 de autoria dos vereadores Gard Furtado e Anarjara Quineiro 

solicitando a Sra. Prefeita Municipal a disponibilização de uma ambulância para os Povoados da Zona Rural, ficando em 

Marianópolis, por ser o povoado mais distante da sede de Pedreiras. Dando prosseguimento a Sra. Presidenta submeteu 

o Requerimento à apreciação e votação. Em sequência, declarou aprovado. Foi lido o Requerimento nº 013/2021 de 

autoria do vereador Enderson Portela solicitando a Sra. Prefeita Municipal que seja feita a prestação de contas dos 

royalties mensalmente na Câmara Municipal de Pedreiras. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento 

à apreciação. Pela ordem o vereador Gard Furtado informou que existe um Projeto de Lei aprovado nesta Casa, para a 

prestação de contas trimestralmente, então não vê necessidade desse requerimento e, sugeriu ao vereador que 

retirasse de pauta. Pela ordem os vereadores Emanuel Nascimento e Valdete Cruz falaram que também concordam com 

a sugestão do vereador Gard, pois não há necessidade do requerimento se já existe uma Lei. Pela ordem o vereador 

Totinho Sampaio falou que não está entendendo o porquê do medo em cobrar essa prestação de contas. Pela ordem o 

vereador autor falou que houve um erro de digitação no texto do requerimento e solicitou que fosse retificado. Pela 

ordem a vereadora Katyane Leite falou que primeiramente seria necessário formar o Conselho Municipal de Petróleo e 

Gás, pois até a última informação que obteve este ainda não tinha sido formado, para posteriormente haver essa 

prestação de contas. Pela ordem o vereador Gard afirmou que realmente esse Conselho e o Fundo ainda não foram 

criados, além de vários outros itens da Lei que não foram cumpridos desde a gestão passada. Pela ordem o vereador 

Enderson Portela ressaltou que esse requerimento é de grande importância, pois são sabedores que houve problemas 

anteriores no cumprimento dessa Lei. Logo após a discussão, a Sra. Presidenta retirou o Requerimento de pauta para 

retificação. Foi lido o Requerimento nº 019/2021 de autoria da vereadora Iaciaria Rios solicitando a Sra. Prefeita 

Municipal a construção de uma passarela ao lado da Ponte da Palmeirinha, que liga os bairros Mutirão e Engenho. 

Facilitando a vida dos moradores dos bairros e oferecendo mais segurança às crianças que necessitam dessa passarela, 

para se deslocarem às escolas de ambos os bairros. Dando prosseguimento a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento 

à apreciação. Pela ordem a vereadora autora falou da grande relevância desse requerimento. Pela ordem o vereador 

Jamison Fernandes frisou que além das passarelas há uma grande necessidade da construção de uma nova ponte e 

sugeriu que a mesma incluísse, mas se não quiser acatar entrará com esse pedido. Pela ordem a vereadora Valdete 

falou que esse pedido é de grande importância e solicitou a vereadora autora para incluir seu nome. Pela ordem a 

vereadora Iaciaria concedeu permissão. Dando sequência, a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento à votação. Logo 

após, declarou aprovado. Foi lido o Requerimento nº 022/2021 de autoria da Mesa Diretora solicitando a Sra. Prefeita 
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Municipal para que seja colocada iluminação da nova quadra de esportes do bairro Matadouro, providenciado em 

caráter de urgência. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento à apreciação e votação. Posteriormente, 

declarou aprovado. Foi lida a Indicação de nº 021/2021 solicitando a Sra. Prefeita Municipal a proceder com o 

calçamento em bloquetes da Rua Vicente Curvina na Vila Dr. Walter. Foi lida a Indicação nº 024/2021 solicitando a Sra. 

Prefeita Municipal a proceder com a implantação de um poço artesiano no Povoado Cocalinho. Dando continuidade a 

Sra. Presidenta submeteu as Indicações de autoria do vereador Jotinha Oliveira à apreciação e votação. Logo depois, 

declarou aprovadas. Foi lida a Indicação de nº 043/2021 de autoria do vereador Totinho Sampaio solicitando a Sra. 

Prefeita Municipal a proceder com a construção de uma galeria e a camada asfáltica na Avenida do bairro Maria Rita. 

Dando prosseguimento a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação e votação. Em seguida declarou aprovada. 

Foi lida a Indicação de nº 052/2021 de autoria dos vereadores Gard Furtado e Anarjara Quineiro solicitando a Sra. 

Prefeita Municipal, a proceder com a retomada das obras da quadra poliesportiva do Povoado Marinópolis. Por 

conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação e votação. Logo após, declarou aprovada. Foi lida a 

Indicação de nº 073/2021 solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de uma rampa para 

cadeirantes, que dê acesso a todos os juízes do Fórum. Foi lida a Indicação nº 074/2021 solicitando a Sra. Prefeita 

Municipal, a proceder com o calçamento da Rua São Luis, no bairro Nova Pedreiras, conhecido como Morro do Juriti. 

Dando seguimento a Sra. Presidenta submeteu as Indicações de autoria do vereador Neguim Silva à apreciação e 

votação. Na sequência, declarou aprovadas. Foi lida a Indicação de nº 116/2021 de autoria dos vereadores Anarjara 

Quineiro e Gard Furtado solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com o empiçarramento da vicinal do Povoado 

São Raimundo, estrada da Formiga. Dando continuidade a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação e votação. 

Em seguida, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 138/2021 de autoria da Mesa Diretora solicitando a Sra. 

Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de uma Creche no bairro Goiabal. Por conseguinte, a Sra. Presidenta 

submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem a vereadora Katyane Leite parabenizou a iniciativa da Sra. Presidenta, 

pois como moradora desse bairro também tem este sonho porque esse creche é de extrema necessidade. Encerrada a 

discussão, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Logo depois, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 155/2021 

de autoria do vereador Jamison Fernandes solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de uma 

Guarda Ambiental no município de Pedreiras. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à 

apreciação e votação. Na sequência, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 156/2021 de autoria do vereador 

Jamison Fernandes solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de um poço artesiano no Povoado 

São Manoel. Dando sequência, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem o vereador autor 

relatou sobre a grande importância desse requerimento. Pela ordem o vereador Zé Renato solicitou a inclusão de seu 

nome na Indicação. Pela ordem o vereador Jamison concedeu permissão. Encerrada a discussão, a Sra. Presidenta 

submeteu à votação. Posteriormente, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 164/2021 de autoria da vereadora 

Iaciaria Rios solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de um Centro Cultural para beneficiar os 

artistas Pedreirenses. Dando seguimento a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação e votação. Logo após, 

declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 179/2021 de autoria da vereadora Katyane Leite solicitando a Sra. Prefeita 

Municipal, a proceder com a implantação de um muro de proteção na Rua da Alegria, bairro Matadouro. Dando 

continuidade, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem a vereadora autora falou da grande 

relevância desse requerimento. Pela ordem os vereadores Jotinha Oliveira, Zé Renato e Valdete Cruz solicitaram a 

inclusão de seus nomes na Indicação. Pela ordem a vereadora Katyane Leite concedeu permissão. Encerrada a 

discussão, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Na sequência, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 182/2021 

de autoria do vereador Enderson Portela solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a criação da Taça Rural 

de Futebol. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação e votação. Logo depois, declarou 

aprovada. Foi lida a Indicação de nº 198/2021 solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de uma 

Creche no bairro Matadouro. Foi lida a Indicação de nº 199/2021 solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 

implantação de bloquetes na Rua São Francisco, bairro Matadouro. Dando sequência, a Sra. Presidenta submeteu as 

Indicações de autoria do vereador Zé Renato à apreciação. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz solicitou a inclusão de 
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seu nome nas Indicações. Pela ordem o vereador autor concedeu permissão. Encerrada a discussão, a Sra. Presidenta 

submeteu à votação. Em seguida, declarou aprovadas. Foi lida a Indicação de nº 229/2021 de autoria do vereador 

Totinho Sampaio solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de uma Creche no Povoado Sítio 

Novo, abrangendo o povoado já citado, como também os Povoados Olho D’água e São Lucas. Dando prosseguimento, a 

Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem o vereador Zé Renato solicitou a inclusão de seu nome 

na Indicação. Pela ordem o vereador autor concedeu permissão e relatou sobre a importância dessa Indicação. 

Encerrada a discussão, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Logo após, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 

239/2021 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 

determinação ao setor competente para fazer a manutenção dos semáforos instalados na Av. Rio Branco com a Rua 

Raimundo Araújo (Posto Valentim), nesta cidade. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. 

Pela ordem o vereador Jamison solicitou a inclusão de seu nome na Indicação. Pela ordem a vereadora autora concedeu 

permissão. Após a discussão, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Em seguida, declarou aprovada. Foi lida a Indicação 

de nº 240/2021 de autoria da vereadora Valdete Cruz solicitando a Sra. Presidenta da Câmara Municipal de Pedreiras, 

que encaminhe ao Executivo Estadual, através da Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da Secretaria de 

Indústria e Comércio do Maranhão, esta pelo imensurável apoio junto às ações específicas no enfrentamento da 

pandemia pelo Covid-19 no Maranhão, que encaminhe solicitação de leitos no Hospital de Campanha Dr. Kleber 

Carvalho Branco, tendo em vista, a elevada ocupação no presente momento e o atendimento à pacientes de outras 

regiões. Dando seguimento, a Sra Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem a vereadora autora fez um 

breve relato sobre a importância dessa solicitação. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio parabenizou a iniciativa da 

vereadora e, também parabenizou o Governo do Estado que há 7 anos nunca concluiu a obra do Hospital Regional, uma 

grande falta de compromisso do Governador para com a população de Pedreiras. Encerrada a discussão, a Sra. 

Presidenta submeteu à votação. Logo após, declarou aprovada. Foi lida a Indicação de nº 241/2021 de autoria da 

vereadora Valdete Cruz solicitando a Sra. Presidenta da Câmara Municipal de Pedreiras, que encaminhe ao Executivo 

Estadual, através da Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio da Secretaria de Indústria e Comércio do Maranhão, 

esta pelo imensurável apoio junto às ações específicas no enfrentamento da pandemia pelo Covid-19 no Maranhão, a 

liberação de testes rápidos, para monitoramento da circulação do corona vírus através de blitz, drive thur, etc, no 

município de Pedreiras, em vista da crescente pandemia em todo o País e da elevada ocupação de leitos no Hospital de 

Campanha Dr. Kleber Carvalho Branco, visando a descoberta e intervenção precoce da infecção. Por conseguinte, a Sra. 

Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem a vereadora autora falou da relevância dessa Indicação. 

Dando continuidade a Sra. Presidenta submeteu à votação. Posteriormente, declarou aprovada. Foi lida a Indicação nº 

245/2021 de autoria da vereadora Katyane Leite solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a disponibilização 

de canoas no ponto inicial (Povoado Transual), nas proximidades do cabeça de cuia, para os moradores dos Povoados 

Lago da Onça, Santa Cantídia, Tira Leite, Bom Lugar, Cocalinho e Centro dos Barbosas, no horário que corresponde das 

06:00 às 18:00h. Dando prosseguimento a Sra. Presidenta submeteu à apreciação. Pela ordem a vereadora autora fez 

uma breve justificativa sobre a importância dessa Indicação. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Em 

seguida declarou aprovada. Foi lida a Moção de Congratulações e Aplausos nº 008/2021 de autoria da Mesa Diretora a 

Empresária Dorilene Pires de Assis, pela geração de emprego e renda no município de Pedreiras, através da Loja 

Sedução, localizada na Rua Anquizes Gonçalves, Centro. Dando sequência, a Sra. Presidenta submeteu a Moção de 

Aplausos à apreciação e votação. Logo depois, declarou aprovada. Foi lida a Moção de Congratulações e Aplausos nº 

011/2021 de autoria do vereador Enderson Portela ao Sr. José Kleber Alves Pereira (Kleber do Hotel Ceará), por todos os 

anos ceder lotes de sua terra para que a comunidade do Povoado Morada Nova, faça plantações para sua sobrevivência. 

Dando continuidade a Sra. Presidenta submeteu a Moção de Aplausos à apreciação. Pela ordem o vereador autor 

justificou a relevância dessa Moção. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Em seguida, declarou 

aprovada. Ainda dentro da Ordem do Dia a Sra. Presidenta franqueou a palavra  aos vereadores para as proposições 

verbais. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira fez um Requerimento Verbal solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a 

proceder com uma operação tapa buracos na Rua São Silvestre, bairro Matadouro. Dando sequência, a Sra. Presidenta 
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submeteu o Requerimento Verbal à apreciação e votação. Logo após, declarou aprovado. Pela ordem o vereador 

Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal solicitando a Sra. Prefeita Municipal, a recuperação da estrada do 

Povoado São Manuel no trecho onde possui manilhas, próximo ao Sítio do Sr. Marcílio Ximenes. Dando prosseguimento 

a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento Verbal à apreciação e votação. Posteriormente, declarou aprovado. Não 

havendo mais nenhuma proposição verbal e não havendo mais nada a tratar a Sra. Presidenta encerrou a Ordem do Dia. 

Dando início ao grande expediente a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem dos inscritos ao 

uso da Tribuna o vereador Jotinha Oliveira pediu permissão para falar da mesa e relatou a sua preocupação em relação 

à segurança pública de nossa cidade tendo em vista vários assaltos, cidadão sendo agredido dentro de sua própria 

residência. Dessa forma, solicita ao Comandante da PM que monte outras estratégias pra que consigam conter essa 

insegurança que aflige a população. Sobre o toque de recolher que consta no Decreto Estadual solicitou aos policiais 

que irão fazer essas ações que tenham cautela principalmente nas abordagens, que o cidadão seja tratado como 

cidadão e o bandido como tal. Pela ordem dos inscritos a vereadora Anarjara Quineiro retirou a palavra. Pela ordem dos 

inscritos ao uso da tribuna a vereadora Katyane Leite pediu permissão para falar da mesa e parabenizou a nova 

Procuradora da Mulher vereadora Iaciaria Rios e a Adjunta vereadora Valdete, pois acredita que as mesmas irão realizar 

um belo trabalho. E, mais uma vez enfatizou sua preocupação a respeito dos salários em atraso dos servidores públicos 

contratados do município de Pedreiras pois, alguns além de não terem recebido o mês de dezembro, agora estão com 

os meses de janeiro e fevereiro em atraso, assim solicitou da Gestão Pública Municipal soluções para esse problema. 

Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz usou a tribuna para parabenizar a Sra. Presidenta assim como os 

demais vereadores pelo andamento dos trabalhos nessa Casa de Leis. Agradeceu a empresa ENEVA, o Governo do 

Estado, mais especificamente o Secretário de Indústria e Comércio Sr. Simplício Araújo pelo apoio e empenho que tem 

dado no enfrentamento da Covid-19 e, que através dessa parceria propiciaram esse Hospital de Campanha para a nossa 

região. Pediu a Sra. Presidenta que solicite da Secretaria de Saúde orientações formais sobre essa segunda onda da 

Covid-19. Sobre a fala do vereador Jotinha achou interessante quando citou os três parâmetros de maior urgência da 

nossa cidade: covid-19, enchente e segurança; e também achou pertinente quando o vereador pediu um pouco de 

cautela nas abordagens policiais. Enfim, se colocou a disposição para que sugestões sejam debatidas a respeito da 

segurança em nossa cidade para que esse problema seja minimizado, pois uma das grandes dificuldades que já foi 

apresentanda é o que o contingente de policiais ainda é insuficiente para as necessidades. Pela ordem dos inscritos ao 

uso da tribuna a vereadora Iaciaria Rios retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela usou a 

tribuna e inicialmente recitou um poema de sua autoria “O Mestre Mearim”. Posteriormente, solicitou ao Secretário de 

Infraestrutura que atenda seu pedido da limpeza das manilhas da Ponte da Nova Pedreiras, pois os moradores estão 

sofrendo com suas casas sendo invadidas pela lama. Parabenizou a Gestão pelo passo de organização de situações que 

deixavam a desejar em nosso município. Por essa razão, está aqui sempre dando apoio para que as coisas possam 

acontecer, mas também na hora que precisar cobrar irá fazê-lo. Pela ordem dos inscritos ao uso da tribuna o vereador 

Gard Furtado pediu permissão para se pronunciar da bancada e, em seguida passou informações sobre a enchente do 

Rio Mearim onde município está disponibilizando uma estrutura com mais de 10 carros para o deslocamento das 

famílias e, o número de telefone disponível ao resgate que é o (99) 98502-9709, além disso, estão tendo apoio de todo 

o Secretariado, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. E, também ainda estão aguardando a liberação do Tiro de Guerra. 

Ressaltou que sobre a fala da vereadora Katyane Leite em relação aos salários atrasados do mês de janeiro, solicitou 

que a mesma mencione a pasta ou a área que está acontecendo esse problema. Pela ordem dos inscritos o vereador 

Jamison Fernandes usou a tribuna para relatar sobre uma reunião que fez com parte dos moradores do bairro Mutirão, 

onde os mesmos lhes relataram seus clamores, anseios e pedidos. Ressaltou que a chuva é muito natural, é um 

presente, agora no seu entendimento a enxurrada é culpa daqueles cidadãos que sujam os igarapés, que fazem 

construções irregulares então pediu que as pessoas tenham mais cuidado e consciência com o despejo de lixo de forma 

inadequada. Outras reivindicações da reunião foram: reclamações sobre a coleta de lixo então pediu às pessoas que 

trabalham nesse recolhimento que tenham um pouco mais de paciência e cuidado; a poda de uma árvore centenária 

que está localizada nas proximidades da Rua 08, pois está representado grande perigo a população daquela localidade. 
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Enfim, convidou os demais vereadores que queiram se unir para que possam dar uma resposta confortável aos 

moradores do referido bairro. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio fez uma breve justificativa dos seus 

requerimentos aprovados hoje nessa Casa. Em seguida questionou a Sra. Presidenta se as Indicações e Requerimentos 

aprovados nessa Casa estão sendo enviadas ao Secretário de Infraestrutura, pois até o momento não foram atendidos. 

Falou ainda que recebeu informações que um morador do Povoado Marianópolis se dirigiu ao Hospital Geral, esperou 

por mais de 1h e não foi atendido, então solicitou que tenham mais carinho por essas pessoas que se encontram 

doentes. Não havendo mais nenhum vereador inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. Presidenta encerrou o Grande 

Expediente e passou para as Explicações Pessoais. Posteriormente, a Sra. Presidenta respondeu ao vereador Totinho 

que todos os requerimentos estão sendo encaminhando ao Executivo e solicitou ao mesmo que confirme na Secretaria 

da Casa. Pela ordem a vereadora Katyane Leite falou que quando se referiu ao pagamento dos servidores públicos 

municipais em atraso não está inventando ou com informações infundadas, mas sim trazendo o pedido de algumas 

pessoas, reivindicando e solicitando humildemente que a Gestão Pública veja com bons olhos a situação destes 

servidores. Enfim, esse é o seu papel, trazer a verdade a essa Casa e discutir de forma sensata em prol da população de 

Pedreiras. Pela ordem o vereador Gard Furtado frisou que não se referiu a nenhum vereador chamando de mentiroso 

ou que falou inverdades e sim, apenas solicitou que especificasse e não falasse no todo generalizando, ou seja, que a 

informação fosse mais precisa. Desta forma, o que se percebeu foi que não se queria passar informação e sim gerar uma 

polêmica. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira parabenizou a Sra. Presidenta e as demais vereadoras pela visita que 

fizeram nos locais acometidos pela enchente do Rio Mearim e, observando o Decreto do Governador suspendendo as 

aulas e com toque de recolher das 22h às 5h da manhã, solicitou que a Câmara sente com o Poder Executivo, Exército e 

Judiciário para que tenham um olhar especial para esse caso das enchentes, pois são sabedores que o período em que 

as águas aumentam é durante a noite e, com esse toque de recolher fica difícil fazer o resgate dessas famílias, então 

que procurem uma melhor solução para este caso em regime de urgência. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio 

falou que não entende esse Decreto, pois até parece que o vírus só é transmitido durante o período da noite porque 

durante o dia tudo funciona normal, então em sua opinião isso é uma medida politiqueira, dessa forma, o 

questionamento do vereador Jotinha é muito pertinente. E sobre a fala da vereadora Katyane Leite também teve 

informações que alguns servidores da área da saúde estão com seus proventos em atraso dos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, mas ainda não tem como provar essa informação e, a seu vê isso é muito cruel. Não havendo mais 

nenhum vereador que quisesse se manifestar dentro das explicações pessoais e 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 03 de março 

de 2021”. 

 

 


