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

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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, 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. Inicialmente, a Sr. Presidenta fez uma oração inicial e em 
seguida franqueou a palavra à Assistente de Plenário a Sra. Vanete Florêncio de Sousa Figueira, para fazer a leitura da Ata 
da Sessão anterior, que após lida, apreciada e aprovada, será por todos assinada. Por conseguinte, a Sra. Presidenta 
submeteu a Ata à apreciação. Pela ordem o vereador Enderson Portela falou que notou a falta de algumas falas na ata, 
pois no seu entendimento deva constar na íntegra, caso um dia necessite como documentação. Em seguida, a Sra. 
Presidenta falou que se o vereador necessitar das falas na íntegra é só solicitar o áudio da sessão que também é um 
registro e serve como documento. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu a ata à votação. Em seguida, declarou 
aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a assistente para a leitura dos 
ofícios. Foi lido o Ofício nº 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado. Foi lido o Ofício nº 150/2021 da CMP ao ex-prefeito 
Sr. Lenoilson Passos da Silva. Foi lida a resposta ao Ofício nº 050/2021-CMP. Em seguida, a Sra. Presidenta falou que será 
encaminhado a cada vereador o parecer do ex-prefeito Sr. Lenoilson Passos, sobre a Prestação de Contas Anual do 
exercício financeiro do ano de 2010, para que assim possam ter conhecimento e fazer uma leitura mais detalhada. Ainda 
dentro do Pequeno Expediente a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem o vereador Gard 
Furtado parabenizou a vereadora Anarjara pela passagem do seu aniversário. Pela ordem o vereador Neguim Silva 
perguntou a Sra. Presidenta se foi enviado o ofício a CAEMA? Em seguida, a Sra. Presidenta falou que o ofício foi enviado 
e comunicou que haverá uma reunião com o gerente da CAEMA na quinta-feira às 10h no plenário desta Casa. Pela ordem 
a vereadora Valdete Cruz parabenizou a vereadora Anarjara pela passagem do seu aniversário. Solidarizou-se com o 
vereador Jotinha e o Sr. Ribamar Macedo morador do Povoado Pau D’Arco, pois ambos perderam seus entes queridos, 
vítimas da covid-19. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes criticou a respeito na demora da disponibilização das 
mídias da sessão, então solicitou que aja mais rapidez e que realmente seja divulgado o conteúdo solicitado pelos 
vereadores. Pela ordem a vereadora Katyane Leite parabenizou a vereadora Anarjara pela sua data natalícia e também se 
solidarizou com a família do vereador Jotinha pela perda irreparável do seu tio. Comunicou que foi publicada no site do 
CÓREN que os profissionais da enfermagem de Pedreiras aguardam que seja sancionada pela Prefeita Vanessa Maia a lei 
das 30h aprovada nesta Casa. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse se manifestar a Sra. Presidenta encerrou 
o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a 
Assistente de Plenário para fazer a leitura das proposições. Foram lidos os Pareceres nº010 e 011/2021 da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final aos Projetos de Decretos nº011 e 016/2021 de autoria do vereador Jamison Fernandes, 
que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Joandro Pedro Alves da Silva e a Sra. Joseane de Oliveira Almeida 
Fernandes. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu os Pareceres à apreciação e votação. Logo depois, declarou-
os aprovados. Na sequência, submeteu os Projetos de Decretos à apreciação e votação. Em seguida, declarou-os 
aprovados. Foram lidos os Projetos de Decretos nº017 e 018/2021 de autoria da Mesa Diretora, que concede o Título de 
Cidadão Pedreirense aos Srs. José Cardoso de Souza Filho e Jaime Raimundo do Nascimento. Dando prosseguimento, a 
Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foram lidos os 
Requerimentos nº036/2021 de autoria do vereador Neguim Silva, solicitando a revisão das perdas salariais dos agentes e 
auxiliares administrativos; Requerimento nº 045/2021 de autoria do vereador Jamison Fernandes, solicitando que seja 
feita a construção da UBS do Povoado São Manoel. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu os Requerimentos à 
apreciação e votação. Por fim, declarou-os aprovados. Foram lidas as Indicações nº003/2021 de autoria da vereadora 
Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a implantação do serviço de inspeção sanitária em 
animais a serem abatidos para comercialização; Indicação nº044/2021 de autoria do vereador Totinho Sampaio, 
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sugerindo a proceder com a construção do portal na entrada da cidade de Pedreiras; Indicação nº045/2021 de autoria do 
vereador Totinho Sampaio, sugerindo a proceder com o empiçarramento de Pedreiras ao Povoado Santa Edvirgens; 
Indicação nº056/2021 de autoria dos vereadores Gard Furtado e Anarjara Quineiro, sugerindo a proceder com a 
recuperação da iluminação pública dos Povoados: Marianópolis, Pacas, Morcego I e II, Alto de Areia, Sapucaia, 
Marimbondo (Beira Rio), Pau D’arco, São Felix, São Raimundo, Baixa Fria e Angical I e II. Dando prosseguimento, a Sra. 
Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e votação. Logo após, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Indicações 
nº059/2021 sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a construção do campo e várzea do bairro Nova Pedreiras 
e Indicação nº067/2021 a proceder com a revitalização e reabertura da Escola do Povoado Olho D’água. Na sequência, a 
Sra. Presidenta submeteu as Indicações de autoria do vereador Enderson Portela à apreciação. Pela ordem o vereador 
autor falou que não faz sentido os alunos se deslocarem para a cidade, se existem matrículas suficientes para o 
funcionamento, um prédio e profissionais que moram no Povoado, dessa forma, não tem sentido manter aquela escola 
fechada. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à votação. Posteriormente, declarou-as 
aprovadas. Foi lida a Indicação nº093/2021 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a 
proceder com a criação de uma Associação para os catadores de resíduos do município, gerando emprego e renda, dando 
suporte jurídico, enquanto não há o aterro sanitário. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à 
apreciação. Pela ordem a vereadora autora ressaltou a relevância da Indicação. Pela ordem os vereadores Totinho 
Sampaio e Iaciaria Rios falaram que já existe essa Associação. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Logo 
depois, declarou aprovada. Foi lida a Indicação nº124/2021 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro e vereador Gard 
Furtado, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a construção da galeria da rede de esgoto do Povoado 
Marianópolis. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação e votação. Em seguida 
declarou aprovada. Foi lida a Indicação nº165/2021 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal a proceder com a construção de uma praça na Rua São Pedro ao lado da Escola Naise Trindade, bairro 
Matadouro. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem os vereadores Jamison 
Fernandes e Valdete Cruz solicitaram a inclusão de seus nomes na proposição. Pela ordem a vereadora autora concedeu 
permissão. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Em seguida, declarou aprovada. Foi lida a 
Indicação nº285/2021 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a 
implantação da camada asfáltica na Rua Beira Rio, Povoado Alto de Areia. Dando seguimento, a Sra. Presidenta submeteu 
a Indicação a apreciação e votação. Na sequência, declarou aprovada. Foi lida a Moção de Pesar nº032 de autoria da 
vereadora Katyane Leite, pelo falecimento da Sra. Luzia Lopes Pires, ocorrido no dia 05 de junho de 2021. Dando 
sequência, a Sra. Presidenta submeteu a Moção à apreciação. Pela ordem a vereadora autora falou que a Sra. Luzia residiu 
durante muitos anos na cidade de Pedreiras, foi a primeira esposa do empresário Adécio Feitosa e mesma faleceu em São 
Luís vítima de infarto. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Logo depois, declarou aprovada. Não 
havendo mais nenhuma proposição inscrita a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições 
verbais. Pela ordem a vereadora Katyane Leite fez um Requerimento Verbal, solicitando à Presidência da Câmara 
Municipal que disponibilize na galeria dessa Casa uma ala específica à imprensa de Pedreiras. Pela ordem o vereador 
Neguim Silva fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, que seja feito o empiçarramento da Rua São 
Paulo, bairro Novo Seringal. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder 
Executivo, que seja feita melhorias nas Ruas Eduardo Teixeira e Machado de Melo, bairro mutirão. Pela ordem a vereadora 
Anarjara Quineiro fez um Requerimento Verbal, solicitando a Secretaria de Infraestrutura, que seja feito o 
empiçarramento da vicinal conhecida como entrada do Zezinho no Povoado Pacas, que dá acesso à beira rio. Pela ordem 
a vereadora Iaciaria Rios fez um Requerimento Verbal, solicitando a Secretaria de Infraestrutura, que seja feito reparo no 
bueiro na entrada da Rua do Estádio, próximo ao Supermercado Mini Preço. Pela ordem o vereador Emanuel Nascimento 
fez um Requerimento Verbal, solicitando a Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria de Esportes, que seja feita 
a limpeza da pista de atletismo do Estádio Pilizão e também melhorias na iluminação. Pela ordem o vereador Enderson 
Portela fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, que seja feita uma adequação do espaço da Pediatria 
do Hospital com pintura infantil, adesivar com personagens infantis, brinquedos ilustrativos, para que assim possa tornar 
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um ambiente mais tranquilo e acolhedor para as crianças. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu os 
Requerimentos Verbais à apreciação e votação. Logo depois, declarou-os aprovados. 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 
Enderson Portela iniciou seu discurso com o poema de sua autoria “Versos simples para um homem simples” em 
homenagem a João Meneses. Por conseguinte, sugeriu a Sra. Presidenta que faça a aquisição de uma motocicleta dentro 
da legalidade, para uso exclusivo da Câmara Municipal para a entrega das documentações, pois a seu ver é uma grande 
necessidade. Falou que a grande maioria dos seus requerimentos apesar de serem demandas simples, ainda não foram 
atendidos. Frisou que como vereador está nessa Casa para colaborar e não para bajular para que seus pedidos, ou seja, 
os pedidos da população sejam atendidos. Pela ordem os vereadores Jamison Fernandes, Zé Renato, Gard Furtado e 
Totinho Sampaio retiraram a palavra. Pela ordem dos inscritos a vereadora Anarjara Quineiro agradeceu às felicitações 
pela passagem do seu aniversário. Em seguida fez mais agradecimentos: a Prefeita Vanessa Maia, Fred Maia, motoristas 
em nome da família do Sr. Sebastião do Povoado Marianópolis, pelo translado do corpo do seu filho do estado do Pará; 
ao Secretário Sr. Simplício Araújo em nome dos jovens do Povoado Pacas pela limpeza do Balneário. Pela ordem dos 
inscritos a vereadora Katyane Leite iniciou seu discurso citando um versículo bíblico. Por conseguinte, agradeceu o 
atendimento de alguns de seus pedidos e reforçou o pedido daqueles que ainda não foram atendidos. Frisou que lhe 
chamou atenção, pois na sessão passada foi dito que no momento do Grande Expediente o vereador não precisar 
permanecer, então fez uma pesquisa no Regimento Interno e não encontrou nenhuma informação em relação a isso. 
Sobre a PL nº 008/2021 de sua autoria que trata sobre política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos 
direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, ressaltou que não entende porque até o momento não foi 
colocada em pauta na ordem do dia e, solicitou que haja mais sensibilidade, pois só quem é mãe de uma criança especial 
é sabedora do quão é árdua a luta por respeito e, frisou que essa PL não onera os cofres públicos. Desta forma, pediu 
encarecidamente a Sra. Presidenta que se sensibilize com esses autistas e, se for o caso até retira seu nome da autoria do 
projeto e repassa a Mesa Diretora, para que o mesmo aconteça, pois não carrega consigo capricho e nem ego. Pela ordem 
o vereador Gard Furtado pediu um aparte e solicitou a vereadora Katyane que busque na Secretaria da Casa, pois se não 
se engana já existe um projeto de autoria do ex-vereador Elcinho Gírio relacionado às políticas públicas especificadamente 
sobre os autistas, então seria interessante haver uma comparação entre os projetos para ver se não cabia uma emenda, 
para que não fique duas leis. Ainda com a palavra a vereadora Katyane falou que essa é uma luta contínua e gradativa e, 
já esta com um mês que deu entrada nesse projeto e até o momento não obteve nenhuma resposta. Não havendo mais 
nenhum vereador inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. Presidenta encerrou o Grande Expediente e passou para as Explicações 
Pessoais. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz ressaltou que hoje comemora-se o Dia Mundial da Imunização e, é 
sabedora da grande importância desse dia, pois como enfermeira trabalhou muitos anos nessa área. Parabenizou a 
Coordenadora de Imunização, a enfermeira Richele, que tem conduzido essa pasta de forma satisfatória e, todos os 
profissionais envolvidos na imunização. Sobre a fala do vereador Enderson da reabertura da Escola do Povoado Olho 
D’água, ressaltou que desde a gestão passada foi fechada, então buscou a Secretaria de Educação e foi informada de que 
estão buscando os alunos que foram matriculados em outras escolas na sede e, o Executivo está providenciando melhorias 
na estrutura da escola para reabri-la. Pela ordem o vereador Neguim Silva agradeceu a Sra. Presidenta porque na última 
sessão solicitou explicações aos gerentes dos bancos sobre as filas e a mesma foi sensível, onde tiveram a presença do 
gerente da Caixa Sr. Gildásio dando algumas explicações sobre as melhorias feitas para o atendimento dessas pessoas. E 
também pelo atendimento em enviar o ofício ao gerente da CAEMA. Em seguida a Sra. Presidenta falou em relação ao 
projeto da vereadora Katyane que não é por ser mãe de um autista que não seja sensível, pelo contrário, é sensível como 
mulher, cidadã e ser humano e, é sabedora da magnitude desse projeto apenas precisa de algumas adequações e está 
passando pelo jurídico da Casa. Então, não é uma questão perseguidora e, também não há necessidade de transpor a 
autoria do projeto. Enfim, no momento certo e oportuno o projeto será colocado na ordem do dia. Sobre a sugestão do 
vereador Enderson da aquisição de um carro ou motocicleta para uso oficial falou que a via legal é a licitação e informou 
que agora neste mês já terão esse tipo de serviço na Casa. Pela ordem o vereador Gard falou que está tentando organizar 
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a sua vida pessoal com a questão política, então não tem certeza se poderá estar presente na reunião com o diretor da 
CAEMA. Informou que tem um PL aprovado nessa Casa no mandato passado que obrigada a CAEMA em 72h fazer reparo 
no local ao qual fizeram a abertura e passível de multa, então é bom que apresentem esse projeto ao gerente para que 
tome conhecimento. Pela ordem a vereadora Katyane Leite falou que fica feliz em saber da Sra. Presidenta que o projeto 
está sendo analisado pelo jurídico, então solicita que agilize esse processo para que seja apreciado, votado e aprovado o 
mais rápido possível. Pela ordem o vereador Enderson falou que em relação ao transporte, sugeriu a contratação da 
motocicleta e não do carro, então se já existe do carro que inclua da motocicleta, pois será muito mais útil. 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 09 de junho 
de 2021”. 


