
Ata da 07º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Aos vinte e sete 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:  Bastinho,  Pio,  Galego  de  Messias,  Leto,
Joaozinho Garcia, Dida, Junior e João Zacarias. 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:  Projeto  de  Lei  Nº
02/2022, Processo Nº 06/2022- CM, da autoria do Poder
Legislativo  Municipal  onde  se  trata  da  reestruturação
administrativa  dos  cargos  comissionados  da  câmara
Municipal de Ielmo Marinho/RN, e dá outras providências.
Que foi encaminhado para Ordem do Dia.  Requerimento
Nº 02/2022, processo Nº 05/2022, da autoria do vereador
Juciblene  Varela  e  Oliveira,  no  sentido  que  seja  feito  o
calçamento no assentamento Camaragibe.  Requerimento
Nº 03/2022, processo N° 10/2022, da autoria do vereador
Iranilson  Ferreira  de  Moura,  no  sentido  que  seja  feita  a
continuidade  do  calçamento  da  comunidade  de  saúna.
Começando em frente á residência do senhor Edinho até
depois da residência do Senhor Jorge.  Requerimento Nº
04/2022,  processo  N°  11/2022, da  autoria  do  vereador
Iranilson  Ferreira  de  Moura,  no  sentido  que  seja  feito  o
calçamento  na  rua  ao  lado  da  quadra  de  esportes  na
comunidade  de  Boa  Vista.  Ambos  foram  encaminhados
para  Ordem  do  Dia.  Ao  iniciar  as  comunicações
parlamentares, o presidente faculta a palavra a seus pares.
O  vereador  Leto faz  uso  da  palavra  relatando  que  o
município vinha enfrentando um processo, onde a prefeita
e vice-prefeita poderiam ter um afastamento devido a uma



acusação feita, onde não foi um ato verídico; e Leto diz que
ouvir  uma  relatora  dizendo  que  de  onde  surgiu  e  onde
terminou  essa  acusação,  acredita  que  existem  pessoas
sérias, que assumem suas funções com honestidade. Em
seguida diz que a partir da presente data, a máquina inicia
a manutenção nas estradas, e o mesmo espera que daqui
a uns 15 (quinze) dias possam transitar nas estradas sem
nenhum transtorno. O vereador Joaozinho Garcia faz uso
da palavra reiterando as palavras do vereador Leto, onde o
mesmo informou que a máquina vai começar a trabalhar; e
Joaozinho  queria  que  o  Líder  do  Governo  respondesse
onde foi  parar  os 200 mil  reais  para  a  manutenção das
estradas que desde o ano passado estão abandonadas, e
até  agora  a  população  não  sabe  para  onde  foi  essa
máquina; o mencionado vereador cita que foi na CPL e viu
uma  coisa  lastimável,  (cita  o  vereador  Junior)  onde
constatou que teve uma dispensa no dia 04, no valor de 47
mil e 500 reais para café da manhã, sendo assim, achou
por bem analisar o processo, e observou que a validade do
mesmo é de seis meses, e dividindo o valor citado durante
o tempo válido da aproximadamente sete mil reais, porém,
o mencionado vereador  não viu  nenhum café da manhã
sendo  oferecido  a  população;  portanto,  o  que  mais
impressiona  o  mesmo,  é  que  a  empresa  ganhadora  do
devido  processo,  foi  a  empresa  da  tia  do  Secretário  de
Esportes. Em seguida faz um relato sobre o matadouro que
está sem nenhuma condição de trabalho;  e tirando suas
conclusões  afirma  que  essa  Administração  só  tem  um
intuito, tirar proveito do dinheiro público sendo uma falta de
respeito  com a população.  Logo após,  informa sobre os
assaltos  decorrentes  no  município,  e  os  gestores  não
tomam  as  providencias,  nem  as  estradas  fazem
manutenção, porque também contribui para assaltos. Cita
que o dinheiro que foi designado para reforma de escolas
já  passa  de  dois  milhões  e  vai  pedir  ao  secretário  de
Educação a planilha referente a isso, e vai a cada escola



averiguar se realmente está sendo feito, pois o mesmo só
recebe  noticias  contrárias.  O  vereador  Leto faz  uso  da
palavra respondendo a pergunta do vereador Joaozinho, e
diz que o caso já foi levado ao ministério público, para que
os responsáveis venham mostrar como realmente foi gasto
o valor;  e não cabe ao vereador Leto Julgar esse caso;
portanto, diz que só em falar que a máquina vai começar a
fazer manutenção nas estradas já é repreendido por isso.
Por  outro  lado  fica  feliz  em saber  que  a  população  vai
transitar em boas estradas; cita que passou o mandato de
Dr. Cassio sendo oposição, mas nunca deixou de cobrar e
principalmente  de  aplaudir  quando  algo  era  feito.  O
vereador  Junior faz  uso  da  palavra  comparando  as
situações e realidades com as defesas de um governo, e
não  pode  acreditar  que  política  séria  seja  abandonar  o
povo, e receber milhões de dinheiro mensal, abandonar as
estradas por mais de um ano, fazer escassez de agua a
mais de um ano,  mais dizem que é necessário  esperar,
(cita o vereador Joaozinho) diz que o governo tem todos os
recursos de todas as secretárias e não fez nada porque
não tinha recursos, isso não é política séria. Junior diz que
trás no plenário o que a população cobra todos os dias, e
ainda  chega  pessoas  para  querer  dizer  que  é  mentira,
sendo assim, Junior cita que é uma prefeita que não gosta
de  ajudar  o  povo  e  não  trabalha  direito,  deixando  a
população  a  mingua,  e  espera  que  o  ministério  público
investigue mesmo esses 200 mil  que foi  gasto e  muitos
outros erros que já cometeram. O mencionado vereador diz
que é uma vergonha passar quatro anos e não ver nada
ser  feito;  mais  na  frente  Junior  diz  que  viu  relatos  da
votação do desembarque pelo seguimento da relatora, ou
seja, a juíza que deu um voto a favor não trabalhou com
seriedade, e deixa seu alerta aos juízes que estudem mais
para da sentença a algo muito sério. O vereador Joaozinho
cita  o  vereador  Junior  e  diz  que  quem  faz  politicagem
barata é a gestão, onde fazem perseguição com corte de



terra,  com exames,  pois  o  mesmo diz  que ouviu  relatos
onde  o  comandante  do  desmantelo  mandou  o  paciente
procurar os seus vereadores para que resolvessem seus
problemas.  Sendo assim,  diz  que isso é revoltante,  pois
sabem muito bem como tem sido conduzido, e fala que a
bandeira a quem levantam é a do povo. O  vereador Pio
faz uso da palavra deixando os sentimentos à família do
Jovem José Carlos,  onde sua vida  foi  ceifada  de forma
brutal.  Levando em consideração a isso, deixa um alerta
para  os  jovens,  para  que  se  conscientizem.  Diz  que
colocou um requerimento para ser votado onde é a quinta
feira da cultura, para que todos possam ter um momento de
lazer,  e  convida  a  todos  para  prestigiarem  na  próxima
quinta do evento citado. Ao iniciar a Ordem do Dia, solicita
que  o  secretário  faça  a  leitura  das  matérias  em  pauta.
Requerimento  Nº  02/2022,  processo  Nº  05/2022,  da
autoria do vereador Juciblene Varela e Oliveira, no sentido
que seja feito o calçamento no assentamento Camaragibe.
Que  após  a  justificativa  foi  colocado  em  votação  e
aprovado  por  unanimidade.  Requerimento  Nº  03/2022,
processo  N°  10/2022, da  autoria  do  vereador  Iranilson
Ferreira de Moura, no sentido que seja feita a continuidade
do calçamento da comunidade de saúna. Começando em
frente  á  residência  do  senhor  Edinho  até  depois  da
residência  do  Senhor  Jorge.  Que  após  a  justificativa  e
discussões  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por
unanimidade.  Requerimento  Nº  04/2022,  processo  N°
11/2022, da  autoria  do  vereador  Iranilson  Ferreira  de
Moura, no sentido que seja feito o calçamento na rua ao
lado da quadra de esportes na comunidade de Boa Vista.
Que  após  a  justificativa  e  discussões,  foi  colocado  em
votação e aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei Nº
02/2022, Processo Nº 06/2022- CM, da autoria do Poder
Legislativo  Municipal  onde  se  trata  da  reestruturação
administrativa  dos  cargos  comissionados  da  câmara
Municipal de Ielmo Marinho/RN, e dá outras providências.



Que em seguida foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade  pelos  vereadores  presentes.  O  presidente
então declara encerrada a presente sessão marcando outra
para o proimo dia útil no horário regimental. 


