
Ata da 04ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ielmo 

Marinho/RN, no seu 1º período da 14ª Legislatura. 

  

Aos trinta e um dias do mês de Março de 2021, 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: pio, 

Galego de Messias, Joao Zacarias, Bastinho, 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. Não havendo 

matérias para o Expediente do dia, o presidente inicia as 

comunicações parlamentares facultando a palavra a seus colegas 

vereadores. O vereador Pio faz uso da palavra saudando a todos 

em nome da pessoa de Antônio Leocádio que sempre está 

participando dos trabalhos parlamentares na casa Legislativa. 

Registra a sua Alegria pela comunidade quilombola no município 

de Ielmo Marinho, onde o saudoso Xavier deu inicio; porém 

receberam recursos em meio a essa pandemia. A presidente 

Maria José e Nilma vice-presidente, estão fazendo um ótimo 

trabalho na comunidade, que por meio do Governo Federal 

foram distribuídas cestas básicas e que ate o final do mês 

seguido, ambos estarão todos vacinados. Diz a presidente 

quilombola que o mesmo está apto para qualquer ajuda. 

Finalizando deseja a todos os irelmomarinhenses uma semana 

Santa de paz e reflexão e que possam ter fé para vencer essa 

pandemia. O vereador João Zacarias faz uso da palavra 

registrando o oficio que enviou a secretaria de obras, solicitando 

o mais rápido possível a retirada dos lixos existentes nas ruas do 

município. Porém, algumas comunidades encontram-se com 

muitos lixos espalhados. O vereador Joãozinho Garcia inicia suas 

palavras registrando que já tinham feito um oficio pedindo a 

coleta de lixo das comunidades, mais foi feito um paliativo para 



que uma caçamba com somente dois funcionários fizessem a 

coleta, mais foi apenas em algumas; e não da para esperar muito 

tempo. Contudo, pede ao líder do governo, Leto, que veja uma 

forma de passar as maquinas nas estradas, pois já são quatro 

meses e a gestão nada se fez. O mesmo espera que a população 

ielmomarinhense seja bem assistida. O vereador Junior faz uso 

da palavra juntando-se aos demais, referindo-se a dois temas 

que foi discutido, que se trata de limpeza e saúde, com isso está 

cada vez mais preocupado com a população. O mencionado 

vereador diz que o seu papel é cobrar e fiscalizar. Pede ao 

governo que faça a limpeza nas comunidades, pois é uma 

vergonha o município encontrar-se dessa forma. Junior diz que 

fizeram requerimento na gestão passada que não foi executado 

e que essa nova gestão possa ter a preocupação em fazer. Pede 

em nome da população de canto de moça, quermissol e tamuatá 

que finalize as obras inacabadas do calçamento. Cita que deixem 

de práticas de gestões passadas e coloquem agua para o povo 

sem perguntar em quem votou, pois é direito do cidadão ter um 

carrada de agua. Deixa registrado que é responsabilidade da 

prefeita que tire o pó de pedra que se encontra na entrada da 

cidade. O vereador Leto inicia suas palavras relatando que com 

certeza irá levar as petições ao governo, e que com paciência 

tudo vai se normalizar e a população só terá motivos de alegria. 

Pois o caos foi deixado pela gestão passada, entretanto, já 

sentou junto com a prefeita e alguns vereadores para que os 

mesmos possam ter certeza que tudo será resolvido. Cita que 

passou pela comunidade de Nova Descoberta e viu que chegou 

600 vacinas para o povo Quilombola, também cestas básicas que 

sobraram 200, onde será destinada a algumas comunidades do 

município. O mesmo diz que está disposto para ajudar no que for 

preciso para o bem da população. Finalizando deseja uma feliz 

pascoa a todos. O presidente Breno Marreiro inicia suas palavras 

parabenizando a prefeita pelas ações feitas no município e sabe 

que algumas coisas em breve serão resolvidas. Parabeniza o 



secretário de saúde pelo bom trabalho, e em seguida registra 

que a partir da próxima quarta-feira, as sessões iniciaram de 15h, 

em concordância com todos os vereadores. Não havendo mais 

nada a ser feito, declara encerrada a presente sessão marcando 

outra para o próximo dia útil no horário regimental. 


