
Ata da 08º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Aos  quatro  dias  do  mês  de  Maio  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:  Oficio  Nº  12/2022,
assunto:  Solicitação  de  resposta  ao  Exmo.  Senhor.  Eu
Gustavo  dos  Santos  Fernandes,  Dirigente  Municipal  de
Educação do Município de Ielmo Marinho, venho requerer o
direito de resposta, para a sessão Ordinária, no dia 04 de
maio  de  2022,  sobre  a  citação  de  minha  pessoa  e  as
funções desenvolvidas na pasta, a qual está à frente, pelo
senhor João Batista Garcia da Silva, pertencente à Câmara
de vereadores. Segundo o Regimento da Casa Legislativa
o presidente informa que todo cidadão oficializando pode
requerer sua fala em plenário, sendo assim, encaminha o
mesmo para Ordem do Dia.  Ao iniciar  as comunicações
parlamentares, o presidente faculta a palavra a seus pares.
O vereador João Zacarias faz uso da palavra saldando o
plenário em nome de sua esposa Larissa, na qual prestigia
o trabalho dos parlamentares. Em seguida informa que por
esses  dias  esteve  fazendo  visitas  nas  escolas,  Emília
Procópio  e  Maria  de  Deus,  portanto,  recebeu demandas
das escolas onde as repassou para o secretário Gustavo,
que prontamente  as  atendeu.  Logo após,  João Zacarias
informa aos alunos e professores das escolas citadas, que
fiquem tranquilos,  pois o secretário Gustavo já tomou as
providencias.  Em  seguida  parabeniza  ao  Amigo  Eli  da



garagem,  onde  se  refere  a  maquina  que  já  iniciou  os
trabalhos pelas estradas do município, e espera que daqui
pra frente as coisas continuem assim. Finalizando deseja
um  Feliz  Dia  Das  Mães  a  todas  as  Mães
ielmomarinhenses. O vereador Joaozinho Garcia faz uso
da  palavra  parabenizando  a  todas  as  mães  de  Ielmo
Marinho pelo seu dia que acontecerá no próximo domingo.
Em seguida faz um apelo em nome da população e sua
comunidade  Oiticica  e  Telha,  onde  o  vereador  João
Zacarias parabeniza o secretário Eli por ter começado um
serviço de manutenção de estradas, mas as comunidades
citadas ainda não foram contempladas; e a cada 30 dias
eram feito  limpezas  e  manutenções  na  gestão  passada,
mas  essa  gestão  omite  os  serviços  da  população.  Em
seguida  aproveitando  a  presença  do  secretário  de
Educação  na  Casa  Legislativa,  solicita  ao  mesmo  se
possível  trazer a Câmara, as planilhas das reformas das
escolas,  pois  acredita  que  não  tem  mais  nenhuma
passando processo de reformas, para que todos possam
saber o que foi feito e o que foi gasto em cada uma delas.
Depois ficou sabendo que não estava tendo aula na escola
Jessé  pinto  Freire  por  falta  de  água,  então  o  mesmo
também gostaria de saber o motivo do acontecido para que
venha ser passado para a população. O vereador Junior
faz  uso  da  palavra,  desejando  a  todas  as  mães  do
município  um  Feliz  dia  Das  mães,  em  seguida  fez  a
observação  que  os  benefícios  estão  chegando  à
população, porém em “passos de tartarugas”,  porque em
quase um ano e meio foi que vieram fluir alguns serviços,
como por exemplo, a passagem da maquina nas estradas,
e  espera  que  continue  assim,  pelo  menos  até  todas  as
estradas serem contempladas no mínimo uma vez; informa
que Canto de moça liga à Serrinha, mas está intransitável.
Junior  pede  que  o  governo  olhe  mais  para  o  povo  do
município,  cuide mais,  pois  se faz necessário.  Diz ainda
que já  são  15  anos  de  cobranças  e  nada  progrediu  no



município, principalmente na educação, pois a região verde
e  outras  diversas  comunidades  precisavam  de  Ginásios
poliesportivos  e  escolas,  mas  os  governos  passados
aprovaram projetos  e  requerimentos  que  não  saíram do
papel;  o  mencionado  vereador  cita  vários  requerimentos
que foram requeridos e aprovados, mas o mesmo diz que
não foi feito nada; cita que na gestão de Germano Patriota,
a vice-prefeita que era vereadora cobrava muito, mas nada
saia  do  papel.  Relata  sobre  os  royalties,  que  na  época
deveriam ter tido tudo o que o município precisasse, mas
nunca foi feito, e precisam atualmente de uma gestão que
alguém venha e faça acontecer, porque até agora não esta
vendo nada ser feito. O vereador Galego de Messias faz
uso da palavra registrando o final de semana que passou,
onde  houve  um  torneio  de  futebol  em  prol  do  Dia  dos
trabalhadores  e  parabeniza  a  secretaria  de  esportes  em
nome  de  Neirivaldo,  e  informa  que  foram  vinte  e  sete
equipes participantes; em seguida parabeniza o Esporte de
Tamuatá em nome de Felipe e José que foram campeões,
e o time vice-campeão do colega Granville. Galego relata
que o  trabalho começou,  a  máquina está  passando nas
estradas,  e espera que atenda a todas as comunidades.
Finalizando deseja a todas as mães de Ielmo Marinho um
Feliz dia Das Mães. O  vereador Pio faz uso da palavra
saudando  o  plenário  em  nome  de  Antônio  Leocádio,  o
secretario de Educação Gustavo e o secretario de Governo
Luiz Barboza, em seguida relata que a quinta da cultura,
um  requerimento  aprovado  de  sua  autoria,  ficará
permanente  toda  ultima  quinta  feira  do  mês,  dando
oportunidade  aos  desportistas  do  município.  Agradece  à
senhora prefeita pelo apoio e a secretaria de Esportes em
parceria  com o  secretário  Nerivaldo;  e  não  deixando  de
parabenizar  os  citados,  também  pelo  torneio  de  futebol
promovido  em prol  do  dia  do  trabalhador.  Parabeniza  a
equipe campeã, o time representado pelo vereador Galego,
e o vice-campeão,  representado pelo vereador Dida.  Pio



relata sobre as estradas que estão tendo sua manutenção,
e ainda tem muita  coisa a ser  feita,  mas fica feliz  pelos
acontecimentos...  Finalizando  deseja  um  Feliz  dia  Das
mães a todas as mães do munícipio. O vereador Bastinho
faz  uso  da  palavra  dando  boas  vindas  aos  secretários
Luquinha  e  Gustavo  na  presente  sessão.  Em  seguida
parabeniza a secretaria de Esportes pelo evento promovido
no  município,  onde  no  ultimo  domingo  o  secretário
Neirivaldo  juntamente  com  sua  equipe  fez  um  grande
trabalho e muito bem organizado, que tiveram participação
das 27 equipes, não faltando nenhuma. Bastinho não teve
nenhuma reclamação sobre o evento, muito pelo contrário,
viu a senhora prefeita, que se fazia presente, andando no
meio  do  povo,  ouvindo  a  cada  cidadão,  fazendo  o  seu
trabalho,  atendendo  a  cada  um  deles.  Em  seguida
parabeniza  a  mesma e  que  ela  continue  assim,  mesmo
sabendo que existem pessoas insatisfeitas com o que vem
sendo realizado, mas o que importa é agradar a maioria e
isso vem sendo feito. Em seguida parabeniza o presidente
Breno  pela  forma  que  o  mesmo  vem  conduzindo  os
trabalhos  legislativos,  respeitando  a  todos,  porém,  pede
somente  mais  um pouco  de  atenção  juntamente  com o
vereador Dida que às vezes assume a presidência, com as
matérias  que são colocadas em plenário,  onde todos os
projetos e requerimentos que são colocados na Pauta do
Dia tenham abertura para discussão e depois votação das
referentes matérias; pois às vezes existem requerimentos
tão simples que na hora da discussão ninguém fala nada,
mas  na  hora  mais  simples  da  votação,  tem  colegas
vereadores que querem fazer um espetáculo, e isso não
pode,  tem  que  haver  respeito  de  ambas  às  partes,
principalmente  respeitando  o  Regimento  Interno.  O
vereador Dida faz uso da palavra saudando o plenário, em
nome de seus amigos que se fazem presente e em seguida
parabeniza  o  grande  evento  promovido  no  dia  dos
trabalhadores,  através  da  prefeitura  e  do  secretário  de



esportes Neirivaldo. Cita que passou o dia todo, e que não
houve nenhuma reclamação, foi tudo muito agradável para
que  assim  todas  as  pessoas  ficassem  até  o  final.
Parabeniza  também aos  familiares,  torcedores  e  atletas,
que  estavam  jogando  todos  respeitando  um  ao  outro,
parabeniza ao amigo Laércio que estava completando ano
no dia  01º  de  maio.  Relata  que os  locutores  deram um
show, Adriano, João e Nilson; porém, sentiu a falta de seu
colega  Ricardo,  mas  acredita  que  não  compareceu  por
motivo justo. Parabeniza a equipe campeã e vice-campeã
do  evento  e  logo  após  Comunica  a  todos  que  próximo
sábado terá uma competição do cinquentão em Macaíba,
onde  tem  também  uma  equipe  de  Ielmo  Marinho  na
disputa.  Em  seguida  registra  o  atendimento  ao
requerimento numero 47, onde foi requerida a manutenção
das estradas.  Deseja  um feliz  dia  das mães a todas de
ielmo Marinho,  em nome de  sua  esposa  e  sua  mãe.  O
vereador Leto faz uso da palavra saudando o plenário em
nome  dos  secretários  presentes  e  demais  colegas.  Em
seguida relata o aprendizado que tem tido durante esses
dois últimos anos,  que enaltece a sua pessoa e a cada um
que ouve,  pois a casa legislativa tem feito seu papel  na
cobrança,  e  o  mesmo  se  alegra  quando  vê  a  prefeita
trabalhando e atendendo as demandas da população, fala
que é muito educado para assim voltar e agradecer. Logo
após, faz um convite a todos os parlamentares quando as
estradas  estiverem  prontas,  para  que  utilizem o  mesmo
celular  que tiraram fotos das necessidades,  que possam
tirar fotos e registrar o antes e o agora, porque o depois
também vai vim à necessidade, e a câmara vai esta de livre
e  espontânea  vontade  para  continuar  cobrando  e  sendo
assim Leto Acredita que não haverá mais cobranças. Cita o
evento promovido pela prefeitura e secretário Neirivaldo no
dia  do  trabalhador,  onde  ocorreu  um torneio  de  futebol.
Registra  o  Requerimento  sobre  o  resgate  da  quinta  da
cultura em ielmo Marinho, e convida a todos para na ultima



quinta  feira  do  mês,  prestigiarem  o  evento.  Finalizando,
deseja um Feliz dia Das mães a todas de Ielmo Marinho.
Ao iniciar a Ordem do Dia, o presidente convoca o senhor
Secretário Gustavo que se faça presente na bancada assim
como  foi  oficializado  para  da  a  sua  palavra.  O  Senhor
Secretário Gustavo faz uso da palavra informando o motivo
de sua presença,  para que assim possam esclarecer  os
fatos e entender um pouco sobre políticas públicas, porém,
para  ser  um  profissional,  deve-se  entender  a  diferença
entre moral  e ética,  a moral  faz parte  da nossa conduta
social, são regras, são normas, e a ética está dentro dessa
moral, é a aplicabilidade da nossa conduta, é uma questão
de  escolha.  Explica:  se  fazemos  uma  fofoca,  numa
comunidade, a sociedade entende que é algo ruim, é algo
imoral e quem faz fofoca tem a opção de compartilhar ela
ou não, e se a partir da sociedade for algo imoral, estará
faltando com a ética, entretanto, precisamos entender uma
coisa,  que  dentro  da  nossa  conduta  profissional,  é
importante  procurarmos  ter  ética,  seja  na  formação
acadêmica, ou no dia a dia, e para que a gente possa ter
boas relações sociais, precisamos respeitar e acolher bem
o outro.  E  a  preocupação  do  senhor  Gustavo,  é  que  a
fofoca venha trazer malefícios para o outro,  explica mais
uma vez: primeiro diz ter se assustado com a colocação do
vereador  Joaozinho  que se  referiu  ao  valor  altíssimo da
reforma das escolas, onde o mesmo disse que ouviu dizer
que já foram investidos mais de dois milhões de reais, nas
reformas, e o valor que foi investido no momento foi de um
milhão duzentos e setenta e nove mil  reais,  e é dividido
entre sete escolas nas quais deram inicio. É importante que
a população entenda isso. Gustavo diz que é necessário
que  sejamos  responsáveis  por  aquilo  que  falamos,
principalmente quando se trata de valores; pois trabalham
com  pessoas,  que  tem  um  emocional,  e  desde  que
Gustavo veio trabalhar  em 2010 no município,  dedica-se
inteiramente  ao  que  faz.  Outra  questão  que  deixou  o



mencionado senhor  triste,  foi  a  citação  da  escola  Jesse
pinto  freire  que  não  existe  banheiros  para  professores,
onde na verdade existem banheiros sim, dentro da sala dos
professores; em seguida fala que é meramente importante
tratar de politicas públicas com relação à prefeitura, porque
referente  à  educação  o  que  lhe  preocupa  é  a
desconstrução  dos  aspectos  de  politicagem que  existem
dentro do município. E a ideia do senhor Gustavo é trazer a
politica  publica para  o  município.  Devemos compreender
que  todas  as  nossas  ações  fazem  parte  de  um  meio
politico, mas não é obrigado a todos concordarem com tudo
que vem da gestão, todos tem o direito de se posicionar,
discordar,  e  principalmente  o  dever  dos  vereadores  de
participar  da  gestão,  e  como  secretário  de  Educação,
Sempre esteve apto a disponível para discutir,  debater e
planejar ações que sejam na área de politicas publicas da
educação. Cita o vereador João Zacarias onde procurou o
mesmo  para  que  pudesse  solucionar  um  problema  que
estava  acontecendo em uma escola,  e  Gustavo  diz  que
isso é o correto a ser feito, de chegar até ele, ter o contato,
o  diálogo,  para  que  possam  solucionar  os  problemas,
portanto,  percebeu  que  Joaozinho  fala  que  vai  procurar
Gustavo pra falar sobre a Educação e até o exato momento
isso não aconteceu então Gustavo ressalta a importância
de  sentar  e  dialogar  com  o  mesmo  para  solucionar
problemas,  ate  mesmo  se  realmente  não  existisse
banheiro,  poderia sentar pra organizar e melhorar,  e sim
seria colocado o banheiro.  Cita ainda que os vereadores
devem participar sim da Gestão, e sobre a quadra que o
vereador  citou,  existi  uma continuidade e ela  estava em
desuso há muitos  anos,  e  quando vem aqui  falar  sobre
projetos  e  requerimentos,  é  importante  que  tenham
conhecimento daquilo que está sendo falado. Precisa saber
se existem recursos, quais os procedimentos para que isso
aconteça, porque não é só colocar um projeto e aprovar,
tem que analisar todos os meios e processos viáveis para



que  possa  ser  feito;  finalizando  suas  palavras  Gustavo
informa  que  as  portas  da  secretaria  de  educação  estão
abertas para diálogos; e relata que devem ter um interesse
coletivo,  e  não individual,  porque  recebem seus salários
para trabalhar para a população. Com tempo de discussão,
o presidente faculta a palavra a seus pares.  O vereador
Joaozinho faz uso da palavra citando alguns pontos falados
pelo secretário Gustavo e diz que o valor da reforma das
escolas  foi  o  que  chegou  até  ele,  e  que  o  mesmo  iria
solicitar as planilhas de cada uma delas para que o mesmo
possa deixar claro para todos quanto foi gasto. Portanto, o
vereador  tem  o  direito  de  fiscalizar,  e  com  isso  relata
também a pandemia onde não houve aula e também não
houveram  reformas  onde  deveria  ter  aproveitado  a
oportunidade; comenta sobre a escola Augusta Aulina que
não foi feito nada, onde o banheiro não tem condição de
uso  alguma.  Entretanto  espera  e  pede  em  nome  da
câmara, que o secretário traga todas as planilhas do que foi
gasto nas reformas. O vereador Leto em seguida faz uso
da  palavra  dizendo  que  a  câmara  precisa  de  alguns
secretários que venham até aqui fazer uma explanação e
diante  das  colocações  do  secretário,  é  pelo  seu
entendimento, que deixou muito claro sobre planejamentos
e orçamentos; e poderia muito bem construir a quadra da
escola  do  Jessé,  mas,  deu  preferencia  a  escola,  pois  a
partir  do  momento  que  o  mesmo  focasse  somente  na
quadra, os falatórios seriam que existe um secretário que
ao invés  de  visar  à  escola,  visa  apenas à  quadra.  Leto
ainda  enfatiza,  que  o  governo  Rossane  também  é  um
governo de quatro anos, e não de apenas um ano e cinco
meses. E no momento que os recursos foram entrando as
coisas começaram a acontecer.  O vereador Bastinho em
sua oportunidade, diz que o secretário Gustavo citou a fala
do vereador Joazinho onde relatou o gasto de dois milhões
nas reformas das escolas, a quadra do Jesse e o banheiro
que não tem, portanto, o mesmo acha que o secretário tem



documentos  verdadeiros,  e  o  vereador  não  tem
informações  verdadeiras  e  que  Joaozinho  procure  esse
informante,  pois  vem  trazendo  noticias  mentirosas.  O
vereador  Junior  faz  uso  da  palavra  falando  no  contexto
geral em questão do Governo Câmara e questão vereador.
Pois acredita que o vereador dentro do seu tempo tem a
prerrogativa  de  falar  o  que  ele  bem  entender,  e  vai
continuar trazendo os erros para a câmara, pois observam
os  erros,  a  falta  de  serviços  em  qualquer  que  seja  a
secretaria, mas vai trazer para a Casa Legislativa, pois a
população  tem  que  ficar  ciente  dos  acontecidos  e  o
governo se importem em fazer os serviços. Porque todos já
sabem  que  entra  mais  de  cinco  milhões  na  prefeitura.
Encerrando o  Secretário  Gustavo em alguns minutos  de
resposta  diz  esta  triste  com  as  palavras  do  vereador
Joaozinho,  pois  o  município de ielmo Marinho durante a
pandemia tem sido uma das referencias do Rio Grande do
norte quando se trata de ensino remoto, e isso não é falado
por ele e nem pela população, mais sim referenciado pela
UNIME órgão responsável pelas secretarias de educação
do rio grande do Norte, então Gustavo pede ao vereador
que não diga uma coisa dessas, pois os alunos não ficaram
sem aulas durante  o  tempo de pandemia.  E foi  um dos
poucos municípios que fez um planejamento para o retorno
da aulas. E não poderia pegar um recurso que entrou em
um mês e lançar para que fosse feito a reforma, pois vivam
em um momento de incertezas. Cita a escola de Educação
infantil  onde  tiveram  90%  dos  alunos  assistindo  aulas
remotas  tendo  acesso  a  internet.  Sendo  que  no  ensino
superior  onde  o  mesmo  da  aulas  universitárias  em
faculdades  e  não  alcançaram nem 50% dos  alunos  nas
aulas  remotas.  O  presidente  então  declara  encerrada  a
presente sessão marcando outra para o próximo dia útil no
horário regimental. 


