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Nº 018/2021 

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

Aos sete dias do mês de julho 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, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, José Josias 
de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria 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 Sra. Presidenta fez uma oração e em seguida 
franqueou a palavra à Assistente de Plenário a Sra. Jissele da Silva Sousa, 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 e votação. Em seguida, declarou aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente, a Sra. Presidenta franqueou 
a palavra aos vereadores. Em seguida, informou que a entrega dos Títulos de Cidadão Pedreirense será na Sessão Solene 
de retorno dos trabalhos legislativos no dia 04 de agosto. 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 nº 020, 016, 
021 e 022/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos Projetos de Decretos Legislativos nº 004, 012, 015 
e 020/2021. Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu os Pareceres à apreciação e votação. Logo depois, declarou-
os aprovados. Dando prosseguimento, submeteu os Projetos de Decretos à apreciação e votação. Na sequência, declarou-
os aprovados. Foi lido o Projeto de Decreto nº 021/2021 de autoria do vereador Jotinha Oliveira que concede o Título de 
Cidadão Pedreirense ao Sr. Luiz Henrique Lula da Silva. Pela ordem o vereador autor solicitou ao vereador relator que 
emitisse parecer verbal. Pela ordem o vereador Enderson Portela emitiu parecer verbal favorável. Prosseguindo, a Sra. 
Presidenta submeteu o parecer verbal à apreciação e votação. Logo depois, declarou aprovado. Na sequência, submeteu 
o Projeto de Decreto à apreciação. Pela ordem o vereador Jotinha agradeceu a sensibilidade do vereador Enderson em 
dar parecer verbal. Dando prosseguimento, a Sra. Presienta submeteu à votação. Em seguida, declarou aprovado. Foram 
lidos os Projetos de Decretos: nº 022/2021 de autoria da Mesa Diretora, concedendo o Título de Cidadão Pedreirense ao 
Sr. Rômulo Rodrigues Vasconcelos; nº 023 e 024/2021 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, concedendo o Título de 
Cidadã Pedreirense às Sras. Márcia Shirley de Prado Leite Santos e Nancilde Roque de Oliveira. Posteriormente, a Sra. 
Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foram lidos os Projetos 
de Decretos nº 025, 026, 027/2021 de autoria do vereador Totinho Sampaio, concedendo o Título de Cidadão Pedreirense 
a Sra. Tayná Fernandes Jales, Srs. Bruno Ferreira Lima Costa e Edmar Rodrigues de Oliveira. Pela ordem o vereador autor 
solicitou ao vereador relator que fosse emitido parecer verbal. Pela ordem o vereador Enderson Portela emitiu parecer 
verbal favorável. Dando seguimento, a Sra. Presidenta submeteu os pareceres verbais à apreciação e votação. Logo após, 
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 nº 028 e 029/2021 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, concedendo 
o Título de Cidadão Pedreirense a Sra. Maria Odilene Viana da Silva e ao Sr. Nazeldo Pereira Cruz. Dando continuidade, a 
Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foi lido o Projeto 
de Decreto nº 030/2021 de autoria dos vereadores Totinho Sampaio e Emanuel Nascimento, concedendo a Comenda 
Corrêa de Araújo ao Sr. Dinart Nunes de Sousa. Pela ordem o vereador autor solicitou ao vereador relator que fosse 
emitido parecer verbal. Pela ordem o vereador Enderson Portela emitiu parecer verbal favorável. Posteriormente, a Sra. 
Presidenta submeteu o parecer verbal à apreciação e votação. Logo depois, declarou aprovado. Dando sequência, 
submeteu o Projeto de Decreto à apreciação e votação. Em seguida, declarou aprovado. Foi lido o Projeto de Decreto nº 
031/2021 de autoria do vereador Gard Furtado, concedendo o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Ricardo Costa 
Gonçalves. Dando continuidade, a Sra. Presidenta encaminhou o Projeto de Decreto à Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final. Em seguida, a Sra. Presidenta suspendeu a leitura das proposições e convidou para adentrar o plenário os 
Pastores para proferirem um momento de oração. Após, este momento, a Sra. Presidenta agradeceu a vinda dos Pastores 
e na sequência, franqueou a palavra a assistente de plenário para continuar com a leitura das proposições. Foram lidos 



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 
ESTADO DO MARANHÃO 

 

2 
 

Nº 018/2021 

os Requerimentos nº 006 e 007/2021 de autoria dos vereadores Gard Furtado e Anarjara Quineiro, solicitando a Sra. 
Prefeita Municipal, que seja feita a reforma da Escola do Povoado Maribondo e a reforma da Escola do Povoado Alto de 
Areia. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu os Requerimentos à apreciação e votação. Por fim, declarou-os 
aprovados. Foram lidas as Indicações: nº 225 e 297/2021 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a iluminação, capina e canalização das sarjetas de todas as Ruas do Parque Henrique Oliveira 
e a proceder com o fardamento escolar gratuito em todas as escolas do município; nº 314 e 315/2021 de autoria da 
vereadora Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a camada asfáltica na Trav. Messias Filho, 
rua que fica após a Rua Projetada que dá acesso ao CAIC e a proceder com a recuperação da camada asfáltica do Povoado 
Sítio Novo (operação tapa buracos) e pavimentação asfáltica nas duas ruas que não receberam nenhum asfalto; nº 
317/2021 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal a proceder com a construção 
de um poço artesiano para o Morro da Santa Cruz (Morro do Calango), bairro São Francisco; nº 325 e 327/2021 de autoria 
da Mesa Diretora, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação da camada asfáltica na Rua 
Raimundo Anselmo, bairro São Francisco e a proceder com a resolução do problema de abastecimento de água na Rua 
Olho D’ água, Povoado Alto de Areia; nº 328/2021 de autoria do vereador Emanuel Anselmo, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com a camada asfáltica na Rua Gilona Araújo, bairro Seringal; nº 329/2021 de autoria do vereador 
Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de um redutor de velocidade na 
Rua Rui Mesquita, bairro Engenho, entre o trecho que compreende a conhecida Ponte do Sapo ao Posto Ipiranga. Na 
sequência, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e votação. Logo depois, declarou-as aprovadas. Foram 
lidas as Moções de Pesares nº 042 de autoria do vereador Totinho Sampaio pelo falecimento da jovem Alessandra da Silva 
Queiroz; nº 043 de autoria da Mesa Diretora pelo falecimento da Sra. Angelita de Morais e Silva; nº 044/2021 de autoria 
do vereador Totinho Sampaio pelo falecimento do Sr. Mário Jeferson Lima Nunes. Dando sequência, a Sra. Presidenta 
submeteu as Moções de Pesares à apreciação e votação. Logo depois, declarou-as aprovadas. Não havendo mais nenhuma 
proposição inscrita a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições verbais. Pela ordem o 
vereador Jotinha Oliveira fez um Requerimento Verbal solicitando aos encarregados da obra do Parque João do Vale para 
que seja criada uma Torre Centenária. Pela ordem o vereador Neguim Silva fez um Requerimento Verbal solicitando ao 
Poder Executivo, que seja feito um banheiro público no Bosque Seringal. 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 
a vereadora Katyane Leite fez a cobrança sobre o Projeto nº 2564/20 da regulamentação da jornada de trabalho dos 
enfermeiros que já fazem dois meses que foi aprovado e até o momento não foi sancionado. Frisou que se sente 
prejudicada, pois o canal de comunicação da Câmara, ou seja, a empresa contratada não faz divulgação dos seus 
trabalhos. Em seguida, fez a explanação sobre o resumo dos seis meses de seus trabalhos legislativos. Enfim, frisou que 
estará sempre a disposição para atender e ouvir todas as pessoas que lhe procurarem, pois seu mandato é aberto ao 
público e de toda a população de Pedreiras. Pela ordem dos inscritos o vereador Jotinha Oliveira parabenizou o Governo 
do Estado na pessoa do Secretário de Indústria e Comércio Sr. Simplício Araújo onde na oportunidade foram convidados 
novamente a fazerem visitas às obras estruturantes que o Governo do Estado está construindo em Pedreiras. E foi 
informado pelo Secretário que após a conclusão da obra do Hospital Regional o HC será encaminhado para aquela unidade 
e, o Hospital do Município funcionará no prédio do HC e essa notícia lhe deixou muito feliz. Parabenizou o Secretário de 
Meio Ambiente Aldeclei pelos relevantes serviços prestados a frente dessa pasta, no Bosque Seringal e na Pedra Grande. 
Pela ordem o vereador Gard Furtado pediu um aparte e falou que um simples trabalho de zelo, capina e reestruturação 
transformou o Bosque Seringal, então o Secretário Aldeclei é digno de aplausos por essa iniciativa e, sugeriu ao vereador 
Jotinha que conceda uma Moção de Aplausos ao Secretário pela desenvoltura a frente dessa pasta. Ainda com a palavra 
o vereador Jotinha ressaltou que o Bosque Seringal foi uma obra de grande relevância, mas sem custos, pois utilizaram 
um servidor do município e as árvores que estavam inativas, além de uma limpeza. Enfim, agradeceu e parabenizou o 
Poder Executivo pelo trabalho que está realizando na cidade. Pediu a Sra. Presidenta que solicite o exame para saber até 
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quando é essa quarentena, até quando vereadores ficará se escondendo de forma remota, pois tem informações que está 
andando em todos os lugares, mas quando é para vir a esta Casa está impossibilitada. Enfim, parabenizou a Sra. 
Presidenta, pois tem feito um excelente trabalho com sensatez e responsabilidade a frente dessa Gestão durante esses 
seis meses de mandato. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio falou sobre sua Indicação da camada 
asfáltica na Rua do Fio. Cobrou da Secretaria de Infraestrutura sobre as estradas vicinais que os trabalhos sejam 
intensificados. Pela ordem o vereador Gard Furtado pediu um aparte e falou que é salutar a cobrança do vereador, pois 
também vê a necessidade de avançar nos trabalhos das estradas vicinais e, teve a boa notícia do Secretário Gaúcho que 
já deram início a esse trabalho e que não irão parar enquanto não for concluído. Ainda com a palavra o vereador Totinho 
Sampaio solicitou aos colegas vereadores que quando quiserem se referir a um vereador que citem o nome e, não falem 
generalizando para que não seja deselegante com os outros vereadores. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison 
Fernandes agradeceu por alguns de seus pedidos já terem sido atendidos e, com isso parabenizou a Gestão pelos 
trabalhos realizados e também o Secretário de Meio Ambiente que tem desempenhado um bom trabalho a frente da 
pasta. Cobrou que seja atendida a sua indicação de melhorias na Av. Lourival Alves Pereira e também na parte de 
iluminação. Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz manifestou sua preocupação para com a vereadora 
Katyane que ainda não recuperou a sua saúde. Agradeceu por esse período que estão nessa legislatura, por todas as 
indicações e proposições que mostram realmente a preocupação e o zelo pela cidade e, as necessidades da população. 
Informou que Dom Jacinto no próximo fará 50 anos de vida sacerdotal onde o mesmo manifestou o seu desejo de celebrar 
no Santuário de São Benedito esta data tão importante, então nas reuniões sugeriu que o mesmo tivesse um momento 
nessa Casa homenageando-o. Ressaltou que a Trav. Messias Filho segundo o vereador Totinho não está reconhecida na 
forma de sua municipalização, então sugeriu que à Mesa Diretora na pessoa da Sra. Presidenta leve essa sugestão ao 
Poder Executivo do pedido dos moradores de asfaltamento da mesma. Agradeceu de forma particular a Gestão pelo 
asfaltamento da Rua Sebastião Curvina que agora é realidade. Solicitou a Sra. Presidenta que o momento de oração inicial 
também tenha a participação direta dos vereadores. Agradeceu imensamente a Gestão Estadual através do Secretario 
Simplício Araújo pelos benefícios que tem vindo para Pedreiras. Enfim, devem andar em harmonia, irmanados e sempre 
atentos ao Regimento Interno, pois o que fica na história é uma Câmara preocupada como os feitos que serão para a 
população e não para o engrandecimento pessoal do vereador. Pela ordem dos inscritos o vereador Zé de Renato retirou 
a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva agradeceu a equipe de iluminação pública por terem atendido 
suas indicações. Agradeceu o Secretário Aldeclei pelo trabalho que está sendo realizado no Bosque Seringal e, entrou com 
uma indicação verbal para construção de um banheiro público naquele local, porque está sendo muito visitado. Falou 
ainda sobre as visitas nas obras do estado com o Secretário Simplício Araújo no qual fica muito feliz, pois só trará 
benefícios para a população. Solicitou ao vereador Gard que reforce seu pedido ao Secretário de Infraestrutura da Rua 
São Paulo, bairro Novo Seringal que se encontra intrafegável. Agradeceu ao Secretário Gaúcho pelo trabalho que está 
sendo realizado no Igarapé que liga Nova Pedreiras ao Novo Seringal. Agradeceu também todos os vereadores, mas 
principalmente os vereadores veteranos pelas conversas e conselhos. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado 
pediu para falar da bancada e frisou que quando se faz parte de um governo que atende os anseios da população isso 
contribui muito no trabalho do legislativo. Agradeceu os colegas vereadores que fizeram parte desse primeiro período do 
ano legislativo que juntos debateram, discutiram sempre em prol do povo de Pedreiras. Pela ordem o vereador Jotinha 
Oliveira pediu um aparte e parabenizou-o pelo seu discurso e pediu que o mesmo anunciasse novidades para nossa 
população. Ainda com a palavra o vereador Gard falou que a novidade de hoje já foi antecipada no discurso do vereador 
Totinho que é o empiçarramento das vicinais. Enfim, depois de várias más gestões a cidade de Pedreiras agora respira 
ares diferente com a gestão de Vanessa Maia. 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 Katyane Leite 
lamentou as palavras do vereador Jotinha, pois ainda está limitada e em isolamento seguindo as recomendações médicas 
e, por isso infelizmente não voltou as suas atividades normais e, enviou o exame à Presidência da Câmara onde lhe 
permitiu participar das sessões de maneira remota. Enfim, sempre age com a verdade e espera que Deus reestabeleça a 
sua saúde para que possa estar presente na próxima sessão. E, pediu ao vereador Jotinha mais respeito e que não fique 
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brincando com sua saúde. Encerrou suas palavras citando a frase bíblica em II Cor 15:7 “Sejam fortes e não desanimem, 
pois o trabalho de vocês será recompensado”. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira falou que conhece muito bem a 
vereadora antes mesmo da eleição e, essas falácias são de repórter, pois a mesma tenta a todo instante arrumar confusão 
com todos. Enfim, deixou claro que é uma pessoa aguerrida de coragem! Em seguida a Sra. Presidenta frisou que para 
gerir essa Casa Legislativa busca em primeiro lugar a Deus, pedindo sempre que não fuja à sua essência nas suas tomadas 
de decisões, pois sempre trás consigo a responsabilidade, sensatez, empatia e o respeito. Embora muitas vezes todos 
esses fatores que formam a sua personalidade podem ser confundidos com falta de pulso, mas não é, pois é muito 
criteriosa e gosta de observar, analisar e resolver. Quanto à solicitação da vereadora Valdete sobre a oração fica aberta a 
partir das próximas sessões aos vereadores que queiram se manifestar fazendo o uso da palavra de Deus. Enfim, acredita 
que onde há a paz e a alegria, ali tem a presença de Deus. 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 07 de julho de 
2021”. 


