
Ata da 03ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Aos  trinta  dias  do  mês  de  março  de  2022,  na  câmara
Municipal  de  Ielmo  Marinho/RN,  situada  na  Rua  José
Camilo Bezerra, s/n, centro. Sob a presidência do senhor
Vereador  Breno  Marreiro  reuniram-se  os  seguintes
vereadores:  Bastinho,  João  Zacarias,  Pio,  Galego  de
Messias, Dida, Junior, Joaozinho Garcia e Leto. Aberta a
sessão o presidente solicita que o secretário faça a leitura
da Ata da Sessão Anterior, que foi colocada em discussão
e aprovada sem alteração.  Ao iniciar o expediente do dia
foram  lidas  as  matérias  em  pauta:  Oficio  Nº  33/2022,
convidando  aos  excelentíssimos   vereadores  para  uma
reunião ampliada para a V CONFERENCIA NACIONAL DE
SAÚDE MENTAL,  no dia 05 de abril  de 2022, as 13h –
auditório  da  SMS  (CER).  Requerimento  Nº  01/2022,
processo  Nº  04/2022,  da  autoria  do  vereador  Severino
Francisco  Lino  da  Silva,  no  sentido  de  que  seja  feita  a
criação  da  “quinta  da  cultura  com  jogos  no  ginásio,  e
artistas da nossa Terra”, a ser realizada na última quinta
feira de cada mês, onde a prefeitura em parceria com os
artistas locais fariam desse projeto um incentivo tanto no
esporte como na cultura do município. Que em seguida foi
encaminhado  para  Ordem  do  Dia.  Ao  iniciar  as
comunicações parlamentares o presidente faculta a palavra
a seus pares. O  vereador Joaozinho Garcia faz uso da
palavra agradecendo a Deus por está em mais um dia de
luta  tentando  defender  os  anseios  da  população.  Em
seguida  relata  que  fez  algumas  visitas  iniciando  na
comunidade  de  canto  de  moça,  onde  visitou  a  escola
Augusta Aulina, Maria Ivone, postos de saúde, e a praça;
(CITA O VEREADOR JUNIOR) e pôde constatar mais uma
vez  coisas  absurdas  que  se  pregam  de  uma  forma  na
gestão e quando vai observar, a realidade é outra. Informa



que Fizeram uma pintura na escola Maria Ivone, ficou até
bacana, mais por dentro ver um banheiro e os moveis da
cozinha, enferrujados, sem maneira alguma de qualidade
de uso. Logo após, partem pra escola Augusta aulina onde
não passaram nenhum pincel e o secretário de Educação,
o senhor Gustavo,  em algumas matérias de TV, diz que
existem  cuidados  e  planejamento  dessa  gestão,  mas,  o
vereador Joaozinho se pergunta que planejamento, pois é
um absurdo o que se observou,  sem condições de usar
certos  banheiros  em escolas,  e  isso  é  uma vergonha a
forma que vem tratando o povo, e tudo se passou um ano,
dando tempo assim de fazer uma reforma, mais que até
aqui não chegou. Cita uma caixa de energia na praça de
canto  de  moça  totalmente  exposta  levando  risco  à
população,  coisas  mínimas  que  podem  ser  feitas.
Pergunta-se se os gestores estão administrando outro pais,
e vivem outra realidade. Relata que esse mês entrou mais
de  um milhão  e  meio  de  FPM mais  as  ruas  da  cidade
continua esburacas, e dizem que é por falta de recursos.
Existe  um  matadouro  que  o  mesmo  já  protocolou  um
requerimento  onde  está  em  situação  de  calamidade  e
ninguém  tem  coragem  de  tomar  as  providencias.  O
mencionado vereador informa a todos que chegou atrasado
porque estava na garagem e deixou passar mais de um
ano, e nada foi  feito,  está bem pior,  uma ambulância de
2019 quebrada por falta de manutenção, isso é uma falta
de respeito, até carro pipa sucateado a mais de um ano,
outra ambulância e um saveiro de 2018 quebrada. E fala
que  jamais  vai  ser  conivente  com  o  sofrimento  da
população,  e  existem  pessoas  que  ainda  chama  de
comandante, só se for comandante do desmantelo, finaliza
suas  palavras.  O  vereador  Junior faz  uso  da  palavra
complementando  as  palavras  do  vereador  Joaozinho,
informando que o cartão postal de toda cidade é ausência
de manutenção no geral, ou seja, as entradas dos distritos
encontram-se  abandonadas  desde  o  inicio  da  gestão,  e



incansavelmente  se  presencia  todos  os  dias  estradas
esburacadas.  E  não  tem  a  quem  recorrer,  porque  o
governo não atende as cobranças dessa casa e nem as
reivindicações de dezenas de requerimentos, pois é uma
forma  de  cobrar  pelo  povo.  Junior  informa  que   se  ver
propagandas que tudo está sendo feito, mais as práticas
errôneas continuam desde o governo patriota e as escolas
precisam  sim  fazer  uma  reforma  voltada  para  as
necessidades  especiais,  pois  nem  descargas  tem  nos
banheiros de escolas da base educação infantil,  portanto
se pergunta como essas crianças estão  desse jeito, e já no
segundo  ano  se  ver  que  o  governo  não  faz  o  básico
acontecer.  E foi  dito  que a iluminação também não está
boa e as cobranças continuam. Sendo assim, diz que não
pode se calar diante de mentiras que os gestores falaram,
pois  na  realidade  tudo  está  abandonado  e  ninguém ver
melhorias que possam chegar e bater palmas. O vereador
Bastinho faz uso da palavra informando que observou a
saúde do município e em seu ponto de vista muitas coisas
melhoraram,  e  tiveram  até  um  projeto  que  passou  pela
casa Legislativa que foi o COPIRN, portanto, muitas coisas
que estavam atrasadas estão funcionando, e que atendem
a todas as demandas, e são pessoas que tem vontade de
trabalhar  pela  saúde  do  município.  Cita  que  na  sessão
passada foi  citado pelo vereador  Junior  e o mesmo não
concorda  mais  se  tiver  acontecendo  é  necessário  que
todos saibam, onde foi  dito  que existe pessoas carentes
que estão com pedidos há anos de consultas e exames e
chega vereadores e é atendido sendo prioridade. Porque
se esse vereador esta fazendo isso dentro do município,
está prejudicando toda população. Sendo assim, Bastinho
não  concorda  deixar  de  atenderem  as  demandas  da
população para atender de vereador, então pede a Junior
que se puder cite o nome do vereador que está fazendo
isso para que tomem as devidas providencias. O vereador
Dida em um minuto concedido diz  que concorda com o



vereador Bastinho e que todos precisam de demandas da
saúde, entretanto, cita pessoas da família do vereador Dida
que também esperam na fila para ser atendido conforme a
sua vez. O vereador Junior por sua vez diz que não tem o
conhecimento direto de qual seja o vereador que faz isso,
mais  se  for  pegar  ao  pé  da  letra  e  quiserem  saber,  é
necessário que abram uma sindicância para investigar, pois
já essa semana uma pessoa ouviu que alguém chegou lá
mandando olhar uma pasta do vereador Tal, ou seja, Junior
pede  que  priorizem  as  necessidades  por  igual,  sem
apadrinhamento,  e  não  por  meios  políticos,  e  onde  tem
vestígios podem investigar sim e se tiver algum vereador
nessa situação vai aparecer. Em seguida Bastinho retoma
sua fala dizendo que acha o secretário Zé Luiz uma pessoa
muito séria com seu trabalho e atende a todos os colegas
vereadores,  portanto  se  Junior  ou  Joaozinho  Garcia
chegassem  à  secretaria,  o  secretário  iria  atender  da
mesma forma,  porém,  se algum funcionário da equipe o
trata com indiferença,  é necessário tomar providencias e
sobre  o  vereador  é  necessário  que  investigue,  pois
Bastinho faz  questão de colocar  o  nome do mesmo pra
todos saberem quem foi.  O  vereador   Dida faz  uso da
palavra citando que no domingo teve a felicidade de Deus
abençoar  a  todos  com  chuvas  e  assim  danificou  as
estradas,  portanto  uma  passagem  que  havia  em  igreja
Nova,  as  aguas  levaram,  sendo  assim,  no  local  citado,
passa uma linha de ônibus que transitam pessoas de ielmo
marinho a Macaíba, mas, em parceria da prefeitura de são
Gonçalo  do  Amarante  que  entrou  em  contato  com  a
prefeitura de Ielmo Marinho ao qual  esteve conversando
com Eli e esse por certa vez conversou com o secretário
Felipe, afirmaram que vai tá pronto a passagem em igreja
nova e isso é de suma importância para os transeuntes,
moradores e linha de ônibus. E também uma empresa que
faz exploração da areia, que não deixa de ser importante,
pois mexe com a economia das duas cidades. O vereador



Leto faz  uso  da  palavra  dizendo  que  no  decorrer  das
cobranças e reclamações, portanto diz que muitas coisas
há de fazer em ielmo marinho, mas faz uns 30 dias que não
visitou a escola Maria Ivone e pede quem quiser ir ver a
real situação da escola que vá, pois foi feito uma reforma,
uma ampliação total, aumentado os muros e eletricidades
mudadas,  todas as janelas foram trocadas,  aonde era  o
refeitório na frente foi ampliado aumentando a cozinha e se
alguém tem duvidas, procure observar. Leto também pede
que perguntem a funcionários antigos do Jessezinho sobre
a reforma que há 52 anos nunca foi feito. Cita que foi tido
995  mil  reais  gasto  com  reformas  para  três  prédios
municipais, o peti de canto de moça, o peti de umari e de
Ielmo  Marinho.  Portanto,  acredita  ser  a  maior  reforma
desses  prédios.  O  mencionado  vereador  também  relata
sobre a escola Augusta Aulina que na gestão passada foi
gasto em uma reforma 240 mil reais e na primeira chuva a
escola  ficou  inundada,  mais  é  necessário  que  cada  um
cobre,  pois  como  ielmomarinhense  quer  ver  as  coisas
andarem  para  melhor,  e  sobre  as  estradas,  diz  que  as
estradas  estão  ruins,  mais  espera  que  tudo  isso  seja
resolvido. E aprendeu a ser político aplaudindo e cobrando
quando se necessário.  Ao iniciar a Ordem Do Dia, foi lido a
matéria em pauta:  Requerimento Nº 01/2022,  processo
Nº  04/2022,  da  autoria  do  vereador  Severino  Francisco
Lino da Silva,  no sentido de que seja feita a criação da
“quinta da cultura com jogos no ginásio, e artistas da nossa
Terra”, a ser realizada na última quinta feira de cada mês,
onde a prefeitura em parceria com os artistas locais fariam
desse  projeto  um  incentivo  tanto  no  esporte  como  na
cultura  do  município.  Que  em  seguida  foi  colocado  em
votação  e  aprovado  por  unanimidade  pelos  vereadores
presentes.


