
Ata da 06º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Aos  vinte  dias  do  mês  de  Abril  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: Pio, Galego de Messias, Dida, Junior e João
Zacarias. Os vereadores Bastinho, Leto e Joaozinho Garcia
não compareceram na presente sessão, mais justificaram
sua ausência. 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  pares.  O  vereador  Dida faz  uso  da  palavra
registrando  a  presença  de  Jefferson  Félix,  Severino  e
Laércio,  em seguida  traz  um abraço  da  comunidade  de
Lagoa de Dentro e saúna, por serviços prestados nos dias
anteriores,  pela  secretaria  de  obras.  Finalizando  O
mencionado  vereador  cita  algumas  ações  que  estão
pleiteando com a prefeitura. O vereador Junior faz uso da
palavra  trazendo  indignações  da  população,  na  qual  o
mesmo  presenciou  em  algumas  comunidades  pela
incansável  espera  de  uma  manutenção  nas  estradas,  e
isso  é  um  desastre  para  gestão,  porque  se  precisa
urgentemente  de  uma  reparação  para  que  se  transitem
veículos. Em seguida cita que é mais um governo que veio
se beneficiar com os direitos da população, mais por outro
lado o povo fica abandonado; é um governo que não tem
planejamento,  apenas  se  aproveitam  de  recursos  de
governo Federal. Relata sobre os secretários da prefeitura,
que não fazem nada,  não ajudam as pessoas que mais
precisam,  pois  são  mandados  pelo  governo.  Finalizando
suas  palavras  Junior  fala  que  Deus  proverá  os  dias  da



cidade de Ielmo Marinho.  Não havendo matérias  para a
Ordem Do Dia, o presidente declara encerrada a presente
sessão, marcando outra para o próximo dia útil no horário
regimental.


