
Ata da 05ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ielmo 

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

 

Aos sete dias do mês de Abril 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: Galego de Messias, Joao Zacarias, 

Bastinho, Dida, Junior, Joaozinho Garcia e Leto. O vereador Pio não 

compareceu na sessão por motivos de saúde. 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, foi lido o Projeto de Lei N° 005/2021 

da autoria do poder Executivo Municipal que ratifica protocolo de 

intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de 

adquirir vacinas para combater a pandemia do corona vírus, 

medicamentos insumos e equipamentos de saúde. Que em seguida 

foram dispensados os tramite legais e encaminhado para Ordem do 

Dia, aonde veio em caráter de Urgência. Requerimento N° 01/2021, 

da autoria do vereador Juciblene Varela de Oliveira, onde requer 

que seja enviada a Sugestão a excelentíssima senhora prefeita 

Rossane Marques Lima Patriota, no sentido que seja feita uma 

quadra de esporte na comunidade de Laginha. Requerimento N° 

02/2021, da autoria do vereador Juciblene Varela de Oliveira onde 

requer que seja enviada a sugestão a excelentíssima senhora 

prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no sentido que seja feita a 

recuperação da passagem molhada com calçamento da estrada que 

liga a cabeça do boi a pacavira, estendendo até a comunidade de 

Serrote Coberto. Requerimento N° 03/2021 da autoria do vereador 

Juciblene Varela de Oliveira onde requer que seja enviada a 

sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima 

Patriota, no sentido que seja atribuído o nome da adutora Aluízio 

Alves á João Dinarte Patriota. Requerimento N° 04/2021 da autoria 

do vereador Juciblene Varela de Oliveira onde requer que seja 



enviada a sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane 

Marques Lima Patriota, no sentido que seja concluída a encanação 

da agua na comunidade Timbaúba. Requerimento N° 05/2021, da 

autoria do vereador João Batista Garcia da Silva, onde requer que 

seja enviada a sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane 

Marques Lima Patriota, no sentido de instalar a iluminação publica 

no cemitério da sede do município. Requerimento N° 06/2021 da 

autoria do vereador João Batista Garcia da Silva onde requer que 

seja enviada a sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane 

Marques Lima Patriota, no sentido que seja feito a pavimentação 

asfáltica da sede do município a BR 304, sentido Oiticica. 

Requerimento N° 07/2021, da autoria do vereador João Batista 

Garcia da Silva, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja viabilizar a secretaria responsável à locação de um 

quebra-molas (lombada), em frente ao templo assembleia de Deus 

em umari. Requerimento N° 08/2021, da autoria do vereador Edival 

Nunes Cabral, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja construído um posto de saúde na comunidade de 

Fazenda Nova. Requerimento N° 09/2021, da autoria do vereador 

João Batista Garcia da Silva, onde requer que seja enviada a 

sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima 

Patriota, no sentido que seja o serviço de pavimentação da rua 

princesa isabel (inicio após a escola Jesse Pinto Freire, termino final 

da rua). Requerimento N° 10/2021, da autoria do vereador João 

Batista Garcia da Silva, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feito o roço das estradas que liga Ielmo Marinho a 

BR-304, via as comunidades de Oiticica e Telha A. Requerimento N° 

11/2021, da autoria do vereador João Maria Zacarias da silva, onde 

requer que seja enviada a sugestão a excelentíssima senhora 

prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no sentido que seja feito a 

manutenção das estradas vicinais do nosso município. 



Requerimento N° 12/2021 da autoria do vereador Edival Nunes 

Cabral, onde requer que seja enviada a sugestão a excelentíssima 

senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no sentido que 

seja construído um posto de saúde no Assentamento São Sebastião 

II. Requerimento N° 14/2021, da autoria do vereador Adriano De 

Melo Damasceno onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feito as trocas de lâmpadas queimadas nas 

comunidades de canto de moça, papagaio, Quermissol, Tamuatá, 

Riacho do meio e Assentamento São Sebastião III. Logo após foram 

encaminhados para Ordem do Dia. Em seguida O presidente Breno 

Marreiro se pronuncia referente ao Requerimento de N° 13, onde 

foi retirado da pauta, sendo da autoria do vereador Severino 

Francisco Lino da Silva e o mesmo não se faz presente por motivos 

de saúde. Ao iniciar as comunicações parlamentares o presidente 

faculta a palavra a seus pares. O vereador Bastinho faz uso da 

palavra parabenizando e agradecendo em nome da população de 

Ielmo Marinho, pelo esforço da prefeita em entregar o peixe da 

semana santa, pois o ano passado devido à pandemia que não 

estava tão avançada como hoje, o gestor se aproveitou da situação 

para não fazer a distribuição do peixe, porém mesmo com a 

situação em que nos encontramos, a prefeita se sensibilizou e fez a 

distribuição dos peixes, e mostrou que quando quer fazer, faz. 

Relata que são existentes muitos requerimentos na pauta do Dia, 

onde algum já faz 30 dias que chegou a casa Legislativa e por está 

nas devidas legalidades, poderiam ter sido colocados nas sessões 

anteriores para poderem ser apreciados. Contudo, Bastinho fala que 

está com 24 (vinte e quatro) requerimentos, mais entende que 

existem muitos na frente. Portanto, pede que daqui pra frente, os 

requerimentos não fiquem prejudicados. O vereador Breno 

Marreiro como presidente da Casa Legislativa, deixa sua 

justificativa, onde diz que todos os requerimentos vão passar pelo 

plenário, porém no momento correto. Com isso afirma que no 

presente dia entrou o N° 01 ao 14, e que na próxima sessão dará 



andamento aos demais requerimentos. O vereador Dida faz uso da 

palavra afirmando está dando entrada num requerimento, referente 

à manutenção das estradas, mas, sendo especificamente a região de 

chã de moreno até Nova Descoberta, em virtude a empresa de 

ônibus Trampolim da Vitória, que está ameaçando parar o 

atendimento na comunidade e com isso vai prejudicar localidades 

como Jacaré, Saúna, Boa Vista e Nova Descoberta. Sendo assim vai 

mandar um oficio direto ao Gabinete da prefeita para assim darem 

celeridade a esse problema, pois muitas pessoas precisam deslocar-

se para o seu trabalho. Em um minuto concedido o vereador 

Bastinho refere-se ao requerimento do vereador Dida que foi 

enviado com urgência, então se pergunta quando o mesmo vai 

entrar como pauta no Expediente do Dia, pois é muito importante 

que seja votado, e o presidente não aceita que muitos 

requerimentos já deveriam ter entrado em outras sessões que não 

tinham nada no Expediente do Dia. Retomando sua fala, Dida afirma 

que vai da entrada em mais 02 requerimentos, onde a comunidade 

de Lagoa de dentro precisa de um posto de saúde e escolas, porque 

as crianças precisam se deslocar para outra comunidade em busca 

de estudo, e que em outras gestões os transportes escolares não 

eram contemplados e isso é muito preocupante. Já sobre o posto de 

saúde, são devido a medica prestar atendimento somente uma vez 

na semana aos moradores de lagoa de dentro, na comunidade de 

nova descoberta, tendo apenas duas vagas por semana. O vereador 

Leto inicia suas palavras afirmando que tudo que foi reivindicado na 

sessão anterior, foi levado a prefeita, onde o presidente se fez 

presente na conversa para que pudessem trazer uma resposta para 

a casa legislativa; e que mesmo com dificuldades a prefeitura se 

comprometeu em fazer a contratação de quatro maquinas para a 

manutenção das estradas serem feitas. Também estão 

providenciando a contemplação de uma empresa para ser feito a 

troca de lâmpadas pelas de LED. Sendo assim parabeniza o vereador 

Galego de Messias pela iniciativa do requerimento referente a essa 

problemática. Informa que tudo envolve licitação e isso é apenas 



uma questão de paciência para começar a ser executado. O 

vereador Joao Zacarias inicia suas palavras registrando a entrada do 

seu requerimento referente à manutenção das estradas o mais 

rápido possível, pois se deslocando de Laginha até Ielmo Marinho, 

enfrenta-se muitas dificuldade; inclusive essa semana na 

comunidade de Alegria observou-se um mutirão para fechar um 

buraco, onde era perigoso para os cidadãos. E muitos agricultores 

precisam que as estradas estejam boas para irem destino o seus 

trabalhos. Finalizando deixa seu apoio ao vereador pio, que não se 

encontra presente na sessão por ter feito uma cirurgia às pressas, e 

assim espera que todos estejam reunidos em breve. O vereador 

Joaozinho Garcia faz uso da palavra agradecendo ao presidente por 

ter colocado em pauta requerimentos de sua autoria, pois é para o 

bem da população e espera que seja feito. Refere-se ao comentário 

do vereador Leto, onde o mesmo diz que é necessário paciência, 

mas, Joaozinho fala que não da para esperar por tanto tempo pois já 

são quatro meses e nada foi feito. Quando se trata das estradas, é 

dito que as maquinas encontram-se quebradas. Questiona ainda se 

o caos encontrado na prefeitura foi deixado pela gestão passada ou 

a gestão de 2012. O mencionado vereador convida a prefeita ou o 

líder do governo para que traga os extratos de tudo que está sendo 

gasto no município, pois já entrou mais de 2.000.000 milhões de 

royalties e nada está sendo feito, afirma que é uma escuridão nas 

ruas, um abandono total e que ate a economia do município está lá 

em baixo, os agricultores não tem incentivo para produzir, já são 

quatro meses e ainda se vê fazendo cadastros de corte de terra, 

coisas que não podem acontecer. Abastecimento de agua que vai 

por cara, para quem votou vai primeiro e quem não votou vai por 

ultimo. Em seguida relata que deu entrada num projeto de Lei, onde 

o município venha beneficiar 500 famílias de baixa renda com o 

auxilio emergencial municipal, porque existem pessoas que estão 

sem comer. Pede ao presidente que o quanto antes o projeto venha 

ser votado e que quando tudo estiver ocorrendo bem, vai aplaudir. 

Também diz ao secretário de obras que se imponha diante do seu 



trabalho, pois apenas sentado nada se resolve. O presidente Breno 

Marreiro informa ao vereador Joaozinho que seu projeto está sendo 

analisado pelo jurídico da câmara. O vereador Junior faz uso da 

palavra se solidarizando com o amigo pio que não se faz presente na 

sessão, e inicia sua fala relatando a falta de planejamento de uma 

gestão que começou dizendo que ia ajudar o povo, mas nesse 

tempo de pandemia só se dá 150,00 a cada família, que dividindo 

por 30 dias não da pra nada, Por isso existem pessoas passando 

fome. Fala que o município deve abrir as portas para ajudar a quem 

precisa nesse momento tão difícil. Comenta sobre a distribuição de 

peixes da semana santa, que por falta de programação, muitos 

ficaram sem receber. Pede a prefeita que use os programas de 

governo e que venha da assistência necessária. Fala sobre os 

requerimentos que entrou na pauta do Dia e que o governo faça 

valer a pena cada um deles. Portanto afirma aos colegas vereadores 

que algum desses requerimentos já vem rolando há décadas, porém 

se todos procurarem ver a pilha de documentos existente e o 

governo nem se quer olha. Assim os vereadores vão trazendo 

cobranças das mesmas coisas e ainda levam nome de quem não faz 

nada. Espera de mais uma gestão que tudo seja feito para que a 

população venha agradecer. Ao iniciar A Ordem do Dia, foi lido o 

Projeto de Lei N° 005/2021 da autoria do poder Executivo Municipal 

que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios 

brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combater a 

pandemia do corona vírus, medicamentos insumos e equipamentos 

de saúde, que após as referidas discussões, foi colocado em votação 

e aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. 

Requerimento N° 01/2021, da autoria do vereador Juciblene Varela 

de Oliveira, onde requer que seja enviada a Sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feita uma quadra de esporte na comunidade de 

Laginha.  Que após a justificativa, foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. 

Requerimento N° 02/2021, da autoria do vereador Juciblene Varela 



de Oliveira onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feita a recuperação da passagem molhada com 

calçamento da estrada que liga a cabeça do boi a pacavira, 

estendendo até a comunidade de Serrote Coberto. Que após a 

justificativa, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

pelos vereadores presentes. Requerimento N° 03/2021 da autoria 

do vereador Juciblene Varela de Oliveira onde requer que seja 

enviada a sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane 

Marques Lima Patriota, no sentido que seja atribuído o nome da 

adutora Aluízio Alves á João Dinarte Patriota. Que após a 

justificativa, foi colocado em votação e aprovado com 6(seis) votos 

favoráveis e 1(um) voto não favorável.  Requerimento N° 04/2021 

da autoria do vereador Juciblene Varela de Oliveira onde requer que 

seja enviada a sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane 

Marques Lima Patriota, no sentido que seja concluída a encanação 

da agua na comunidade Timbaúba. Que após a justificativa, foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos vereadores 

presentes.  Requerimento N° 05/2021, da autoria do vereador João 

Batista Garcia da Silva, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido de instalar a iluminação publica no cemitério da sede do 

município. Que após a justificativa, foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.  

Requerimento N° 06/2021 da autoria do vereador João Batista 

Garcia da Silva onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feito a pavimentação asfáltica da sede do município 

a BR 304, sentido Oiticica. Que após a justificativa, foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.  

Requerimento N° 07/2021, da autoria do vereador João Batista 

Garcia da Silva, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja viabilizar a secretaria responsável à locação de um 



quebra-molas (lombada), em frente ao templo assembleia de Deus 

em umari. Que após a justificativa, foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.  

Requerimento N° 08/2021, da autoria do vereador Edival Nunes 

Cabral, onde requer que seja enviada a sugestão a excelentíssima 

senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no sentido que 

seja construído um posto de saúde na comunidade de Fazenda 

Nova. Que após a justificativa, foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade pelos vereadores presentes. Requerimento N° 

09/2021, da autoria do vereador João Batista Garcia da Silva, onde 

requer que seja enviada a sugestão a excelentíssima senhora 

prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no sentido que seja o 

serviço de pavimentação da rua princesa isabel (inicio após a escola 

Jesse Pinto Freire, termino final da rua). Que após a justificativa, foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos vereadores 

presentes.  Requerimento N° 10/2021, da autoria do vereador João 

Batista Garcia da Silva, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feito o roço das estradas que liga Ielmo Marinho a 

BR-304, via as comunidades de Oiticica e Telha A. Que após a 

justificativa, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

pelos vereadores presentes.  Requerimento N° 11/2021, da autoria 

do vereador João Maria Zacarias da silva, onde requer que seja 

enviada a sugestão a excelentíssima senhora prefeita Rossane 

Marques Lima Patriota, no sentido que seja feito a manutenção das 

estradas vicinais do nosso município. Que após a justificativa, foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos vereadores 

presentes. Requerimento N° 12/2021 da autoria do vereador Edival 

Nunes Cabral, onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja construído um posto de saúde no Assentamento 

São Sebastião II. Que após a justificativa, foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes.  

Requerimento N° 14/2021, da autoria do vereador Adriano De Melo 



Damasceno onde requer que seja enviada a sugestão a 

excelentíssima senhora prefeita Rossane Marques Lima Patriota, no 

sentido que seja feito as trocas de lâmpadas queimadas nas 

comunidades de canto de moça, papagaio, Quermissol, Tamuatá, 

Riacho do meio e Assentamento São Sebastião III. Que após a 

justificativa, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

pelos vereadores presentes. Em seguida o presidente Breno 

Marreiro se solidariza com o vereador pio e declara encerrada a 

presente sessão marcando outra para o próximo dia útil no horário 

regimental. 


