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

Aos oito dias do mês de setembro 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, José Josias de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciairia 
Bernardo Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, Valdemir Conceição Silva, Márcio 
Francigard Furtado e 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. Em seguida, 
franqueou a palavra à vereadora Iaciaria Rios para fazer a leitura bíblica. Por conseguinte, a vereadora Iaciaria fez a 
leitura do Salmo 23. Logo após, a Sra. Presidenta 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 a assistente de plenário para leitura dos ofícios. Foi lido o 
Ofício nº 067/2021 do SINDSERP. Posteriormente, franqueou a palavra aos vereadores. Não havendo nenhum vereador 
que quisesse se manifestar a Sra. Presidenta encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia. Por 
conseguinte, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a Assistente de Plenário para fazer a leitura das proposições. Foi lido 
o Projeto de Lei nº 013/2021 de autoria do Poder Legislativo, que institui o Dia Municipal do Poeta Samuel Barreto a ser 
comemorado, anualmente, no dia 08 de outubro e, dá outras providências. Foi lido o Projeto de Decreto nº 005 e nº 
007/2021 de autoria do Poder Legislativo, concedendo o Título de Cidadão Pedreirense ao Srs. Carlos Alberto Sardinha e 
Raimundo Moraes Pinheiro. Dando continuidade, a Sra. Presidenta encaminhou o Projeto de Lei e os Projetos de 
Decretos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foram lidos os Requerimentos: nº 018/2021 de autoria do 
vereador Jamison Fernandes, requerendo a Sra. Prefeita Municipal, que seja feita melhorias no Povoado São Manuel 
com colocação de manilhas e empiçarramento; nº 047/2021 de autoria do vereador Enderson Portela, requerendo a 
Sra. Prefeita Municipal, que seja realizado o retorno imediato das aulas da Escola de Música Municipal. Posteriormente, 
a Sra. Presidenta submeteu os Requerimentos à apreciação e votação. Na sequência, declarou-os aprovados. Foram 
lidas as Indicações: nº 004/2021 de autoria da vereadora Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder 
com a regularização do abastecimento de água potável para os moradores do setor da piçarreira no bairro Goiabal e nº 
006/2021 a proceder com a limpeza e drenagem do Igarapé São Francisco nos trechos que cortam a cidade de 
Pedreiras; nº 087/2021 de autoria da vereadora Katyane Leite, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
interligação da Trav. José de Freitas, através de um aterro com manilhas, pois a mesma está intrafegável; nº 151/2021 
de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder o recapeamento de alguns 
trechos da Av. Marly Boueres; nº 368/2021 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a pavimentação asfáltica na Rua São Luís, bairro Nova Pedreiras; nº 383/2021 de autoria da vereadora 
Anarjara Quineiro, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a aquisição de uma bomba de água para o 
Povoado Marinópolis; nº 385/2021 de autoria da Mesa Diretora, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com o 
reparo ou manutenção dos ares-condicionados de quatro salas específicas das Escolas Branca de Neve e Carlos Martins; 
nº 386/2021 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma do 
Palácio Municipal de Pedreiras; nº 387/2021 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder a reforma da caixa d’água e limpeza do poço artesiano do Povoado São Lucas; nº 388/2021 de autoria da Mesa 
Diretora, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a recuperação da Rua Carvalho Branco, bairro do Diogo. 
Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e votação. Em seguida, declarou-as 
aprovadas. Foi lida a Moção de Congratulações e Aplausos nº 027/2021 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, à 
Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco - FEMAF, pelo excelente trabalho que vem desempenhando em 
Pedreiras, Região e todo o estado do Maranhão. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu a Moção de Aplausos à 
apreciação e votação. Logo depois, declarou aprovada. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta pediu licença aos 
vereadores para que fosse lido um ofício e, em seguida, franqueou a palavra a assistente de plenário. Foi lido o Ofício nº 
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195/2021 do IMPP. Na sequência, a Sra. Presidenta falou que será entregue uma cópia do documento a cada vereador 
e, em seguida suspendeu a sessão por alguns minutos para que pudessem fazer as indicações dos vereadores. 
Posteriormente, anunciou os representantes no Legislativo do Conselho Municipal de Previdência: por indicação da 
Mesa Diretora os vereadores: Jotinha Oliveira e Gard Furtado (suplente) e, por indicação do Plenário os vereadores: 
Neguim Silva e Iaciaria Rios (suplente) e, na oportunidade será feito o ofício e encaminhado à Prefeitura. Dando 
continuidade, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições verbais. Pela ordem o vereador 
Enderson Portela fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja feita a construção de uma 
Quadra de Beach Soccer e outra de Vôlei de Praia no Balneário CAEMA. Pela ordem o vereador Zé Renato fez um 
Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo que seja colocado toldo nos boxes onde está funcionando o 
Mercado novo da Carne ou que seja dada uma autorização para os magarefes colocarem por conta particular, pois os 
mesmos estão sofrendo com o sol, danificando as suas mercadorias. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu os 
Requerimentos Verbais à apreciação. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira parabenizou o vereador Enderson pela 
indicação, agora sugeriu que faça um projeto bem elaborado incluindo a compra do terreno, porque a área onde os 
jogadores utilizam é particular, dessa forma, fica inviável para a Prefeitura fazer construção das quadras. Pela ordem a 
vereadora Katyane Leite reforçou o pedido do vereador Zé Renato, pois também foi procurada pelos açougueiros com a 
mesma reclamação, e procurou o Sec. de Infraestrutura onde lhe repassou a informação que os toldos foram retirados 
para a padronização dos boxes. Após as discussões, a Sra. Presidenta submeteu os Requerimentos Verbais à votação. 
Por fim, 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 Jotinha Oliveira retirou a palavra. Pela ordem dos 
inscritos a vereadora Katyane Leite iniciou sua fala citando o versículo em II Samuel 22;33. Parabenizou o vereador 
Jotinha por ter dado entrada no Projeto de Lei que homenageia o poeta Samuel Barreto. Reafirmou o seu apoio 
incondicional ao pré-candidato Carlos Brandão ao governo do Estado. Frisou que o Parque João do Vale é um local 
amplo, agradável, propício ao lazer, esporte e cultura e, agradeceu o Governo do Estado do Maranhão pelo 
investimento, as empresa privadas pela parceria, o Sec. de Indústria e Comércio Simplício Araújo pelo empenho. Sobre a 
divulgação nas redes sociais a respeito dos brinquedos do parque não irá culpar a população de Pedreiras por ter 
danificado, pois sentiu falta de placas e de instrutores para orientação sobre a utilização dos brinquedos e, também 
devem investigar a qualidade desses brinquedos onde o corpo de bombeiros deveria fazer uma vistoria. Sobre o 7 de 
Setembro observou que algumas Instituições saíram em desfile pelas ruas e também na oportunidade foi apresentado 
pela Gestão Municipal o fardamento escolar e, só relembrou que o fardamento escolar gratuito aos alunos é uma 
Indicação de sua autoria. Esteve na Trav. da Estrela a pedido dos moradores para olhar o trabalho de aterramento que 
está sendo feito, pois a preocupação dos moradores é de quando chegar as chuvas todo o trabalho seja desfeito como 
já aconteceu outras vezes, mas acredita no trabalho do Sec. de Infraestrutura e espera que resolva o problema dessa 
rua. Parabenizou a Sra. Presidenta pela troca dos microfones e solicitou que agora veja a questão da internet para que 
as sessões não sejam interrompidas bruscamente. Encerrou sua fala com a frase de Madre Teresa de Calcutá “não 
espere por grandes líderes; faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas porque é nelas que está a 
sua força”. Pela ordem dos inscritos a vereadora Anarjara Quineiro frisou que no último dia 04 teve a honra de 
participar da linda homenagem ao saudoso João do Vale onde na história do cenário político de Pedreiras ninguém 
nunca tinha visto tamanha estrutura, uma obra que vai gerar emprego, artes, esporte, cultura e lazer, assim agradeceu e 
parabenizou o Governo do Estado em nome do Secretário Simplício Araújo e a Prefeitura Municipal de Pedreiras em 
nome da Prefeita Vanessa Maia. Enfim, Pedreiras e a Zona Rural agradece essa parceria, pois quem ganha é a 
população. Parabenizou também a Presidenta Marly Tavares que os representou muito bem neste último evento onde 
em nenhum momento teve o egoísmo de citar somente a sua pessoa e, todos eles vereadores também estão de 
parabéns por terem participado desse grande projeto. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios falou que 
tiveram presentes neste dia 7 de setembro junto ao Executivo onde presenciaram o desfile de algumas Instituições 
como: APAE, AMA, AME, alunos e a equipe da educação de forma muito organizada. Sobre a inauguração do Parque 
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João do Vale foi um evento ímpar em nossa cidade, um parque belíssimo, mas que infelizmente já estão presenciando a 
destruição dos brinquedos e acredita que tudo será resolvido através de uma conscientização voltada para preservação 
daquele ambiente. Parabenizou o Sec. Simplício Araújo por ter sido o idealizador do Projeto do Parque João do Vale, o 
Governo do Estado e o Poder Executivo pela parceria. Parabenizou o vereador Jotinha pelo Projeto do Dia do Poeta 
Samuel Barreto e a Sra. Presidenta pela iniciativa de estarem lendo a bíblia antes do início das sessões. Pela ordem dos 
inscritos a vereadora Valdete Cruz pediu permissão para falar da bancada e parabenizou a população de Pedreiras pelo 
belo presente que receberam com a inauguração do Parque João do Vale e, reintera os agradecimentos ao Governador 
Flávio Dino, Sec. Simplício, Governo Municipal pelo empenho e acompanhamento para que essa obra se tornasse 
realidade e, na oportunidade parabenizou a Sra. Presidenta pelo discurso nesse evento. Frisou que a Câmara de 
vereadores também está de parabéns porque teve o seu papel naquela construção em ter assinado favoravelmente 
para que o terreno fosse utilizado para essa finalidade. Observou que ainda faltam muitas placas de orientação no 
Parque e tem certeza que serão providenciadas. Parabenizou a Gestão Municipal que não deixou passar em branco a 
data do dia 7 de setembro através do desfile com a participação de algumas Instituições e Secretarias Municipais e, 
parabenizou também eles vereadores que estiveram prestigiando esse momento cívico em nossa cidade. Aproveitou o 
ensejo para solicitar que algumas Secretarias Municipais venham até esta Casa para apresentarem seus trabalhos. 
Relembrou que hoje dia 08 de setembro é o Dia Mundial da Alfabetização. Pela ordem dos inscritos o vereador Zé 
Renato retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado pediu para se manifestar da bancada e 
sobre as ocorrências que estão acontecendo no Parque João do Vale solicitou a Sra. Presidenta que encaminhe um 
ofício à Diretora para que a mesma tome as devidas providências, como segurança e sinalizações, pois são sabedores 
que a responsabilidade pela administração desse parque é do Estado. Parabenizou a Prefeita Vanessa Maia que com 
todos os esforços diante da pandemia não deixou passar em branco o dia alusivo ao 7 de setembro e, na oportunidade 
foi apresentado o fardamento escolar que será doado aos alunos, onde foi uma proposta de governo apresentada pela 
Prefeita. Comunicou ao vereador Totinho que dia 12, próximo domingo, terá no Povoado Morada Nova uma ação da 
Assistência Social Itinerante. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes ressaltou que neste último dia 04 
participaram de uma bela inauguração onde Pedreiras teve a honra de receber esse presente e, vale ressaltar a 
unanimidade dos vereadores que destravaram aquela obra. Enfim, parabenizou o Governo do Estado, a atual Gestão, os 
Secretários e as pessoas que fizeram parte e contribuíram para que esse projeto viesse acontecer, então é importante 
que Pedreiras venha zelar por tudo isso, pois quem ganha somos todos nós! Pela ordem dos inscritos o vereador 
Neguim Silva agradeceu pelo atendimento das suas indicações feitas na última sessão. Sobre o Parque João do Vale foi 
fica muito feliz em levar seus filhos e poder dizer que teve uma contribuição deles vereadores na construção desse 
parque e, no que diz respeito ao danos causados aos brinquedos deixa claro a sua insatisfação, pois a seu ver não é 
necessário colocar uma placa no parque para saberem que o brinquedo é de criança, dessa forma, é importante que a 
população aprenda a dar valor aos benefícios que o município ou o governo trás para a nossa cidade. E não está aqui 
para julgar, mas que possamos ter a consciência de valorizar mantendo limpo e conservado. Enfim, parabenizou todos 
eles vereadores que fizeram parte dessa história e desse projeto. Parabenizou também todos os vereadores que foram 
prestigiar o desfile do 7 de setembro, o Governo Municipal e a Secretaria de Educação por terem proporcionado esse 
momento cívico e, também todas as Instituições que participaram. E ficou muito feliz quando foi apresentado o 
fardamento escolar e, parabeniza a Prefeita Vanessa Maia por fazer essas doações do fardamento. Pela ordem dos 
inscritos o vereador Enderson Portela parabenizou a administração pública na pessoa da Prefeita Vanessa Maia pela 
louvável iniciativa da compra e doação do fardamento escolar aos alunos da rede municipal. Falou sobre suas indicações 
aprovadas hoje nessa sessão onde destacou o pedido da reforma do Palácio Municipal, que seja feita a restauração para 
que a história seja mantida. Solicitou ao Sec. de Infraestrutura que na próxima remessa de asfalto contemple as ruas do 
bairro Nova Pedreiras. Solidarizou-se com os jovens influencers de Pedreiras Júlia Medeiros, Alex divulgações e Thiago 
Krause que foram arbitrariamente acusados de depredar o Parque João do Vale, sendo que fizeram uma foto no 
brinquedo apenas para divulgação do parque. Pela ordem o vereador Neguim pediu um aparte e falou que quando citou 
sobre os brinquedos não se referiu aos influencers, mas sim a respeito do vídeo onde tinha até oito pessoas no mesmo 
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brinquedo rodando. E, não está aqui para julgar ninguém, mas todos devem ter um pouco mais de zelo para com o 
nosso patrimônio. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira pediu um aparte e falou que conhece pessoalmente os jovens 
Alex divulgações e Thiago Krause e a Júlia somente pelas redes sociais, mas tem certeza que não partiu deles quebrar 
aqueles equipamentos e, se solidariza com os mesmos. Então antes de julgar deveriam fazer uma solicitação ao corpo 
de bombeiros para fazer um levantamento daqueles brinquedos se realmente são de qualidade. E comunga da sugestão 
do vereador Gard para que a Diretora do Parque venha até essa Casa para dar explicações. Enfim, deixa o seu repúdio 
pela forma como esses jovens influencers foram tratados. Pela ordem o vereador Gard retificou a fala do vereador 
Jotinha, pois quando se referiu em oficializar a Diretora do Parque, foi pra que tome providências em relação ao que 
está acontecendo e não para convocá-la a essa Casa. Ainda com a palavra o vereador Enderson Portela frisou que os 
influencers têm o seu apoio, respeito e admiração. Relatou sobre a grande importância da sua indicação da reativação 
da Escola de Música Municipal e fez o apelo para que atenda esse pedido o mais breve possível. Agradeceu os colegas 
vereadores por essa bela sessão e espera que durante esses quatros anos possam estar caminhando juntos em prol do 
desenvolvimento do município de Pedreiras. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio agradeceu ao Sec. 
Simplício Araújo pela bela obra do Parque João do Vale, o Governador Flávio Dino, todos os vereadores e o Poder 
Executivo. Outra obra de grande importância está prestes a ser inaugurada que é o Hospital Regional e de já agradece o 
Sec. Simplício e o Governador Flávio Dino. Solidarizou-se com os jovens Júlia Medeiros, Alex divulgações, Thiago Krause, 
pois também acredita que fizeram a foto apenas para divulgar o Parque. Parabenizou o Sec. de Infraestrutura, pois 
devido às várias cobranças foi feita a licitação das estradas vicinais e espera que essas obras iniciem o mais rápido 
possível. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes pediu um aparte e frisou que também vem insistentemente 
cobrando sobre essas estradas vicinais, principalmente do Centro do Julião, pois medidas paliativas não devem mais 
existir porque agora o tempo é de reconstruir. Ainda com a palavra o vereador Totinho ressaltou que fazem esses 
pedidos é em nome da população que vem sofrendo. Em seguida, a Sra. Presidenta pediu permissão para falar da mesa 
e parabenizou o governo tempo de reconstruir pela comemoração do dia 07 de setembro mesmo diante das 
dificuldades que estão passando pela questão da pandemia. Agradeceu o Governador Flávio Dino, o Sec. Simplício 
Araújo, Diego Galdino - Chefe da Casa Civil e a Empresa Equatorial onde foram os responsáveis pela grande obra do 
Parque João do Vale. Frisou que tem a absoluta certeza que a danificação que hoje acontece no parque não está 
relacionada há má qualidade, ou uma possível falta de competência por parte da diretoria, ou uma possível não 
visibilidade na ausência de placas. Enfim, acredita que a qualidade do material não esteja sendo colocada em questão 
por falta de compromisso do Estado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. Presidenta 
encerrou o Grande Expediente e, na sequência, suspendeu a sessão por 10min para o lanche. Pela ordem o vereador 
Gard pediu permissão para se retirar da sessão. Em seguida, a Sra. Presidenta concedeu permissão. Retornando a sessão 
passou para as Explicações Pessoais e franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem a vereadora Katyane Leite 
reforçou a fala do vereador Gard onde citou que a distribuição do fardamento escolar está inserida no plano de governo 
da Prefeita, então frisou que a indicação do fardamento escolar também está inserida em seu plano de trabalho desde a 
campanha eleitoral. Portanto, trata-se de uma indicação dessa Casa Legislativa que seguiu todos os trâmites e foi 
aprovada no dia 08 de julho deste ano. Dessa forma, fica feliz que tenha havido essa sintonia tanto no plano de governo 
da Prefeita Municipal quanto no seu plano de trabalho. Informou que resgatou a Lei nº 1.886/19 sobre a fiscalização dos 
royalties e criação do conselho onde faz o questionamento a Sra. Presidenta se há alguma notificação nesta Casa sobre 
a criação do Conselho dos Royalties? E, se a mesma não tem essas informações então solicita que faça um ofício 
encaminhado a Prefeitura Municipal de Pedreiras. Na sequência, a Sra. Presidenta solicitou a vereadora Katyane que 
faça uma busca na secretaria dessa Casa para colher essas informações. 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 08 de setembro de 2021”. 


