
Ata da 10º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Aos  dezoito  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:  Projeto  de  Lei  Nº
06/2022,  processo  Nº  013/2022,  da  autoria  do  poder
executivo Municipal,  que institui  o programa Municipal de
fomento  e  incentivo  à  cultura  e  ao  desporto  intitulado
“Quinta  da  cultura”,  e  dá  outras  providencias.  Que  em
seguida foi encaminhado para a Ordem do Dia, por conter
caráter de urgência. Projeto de Lei Nº 07/2022, processo
Nº 014/2022,  da autoria do Vereador Severino Francisco
Lino da Silva, que renomeia o nome da escola Municipal
Jessezinho Freire e passa a se chamar: “Escola Municipal
professor Assis Avelino”, que em seguida foi encaminhado
para as comissões.  Requerimento Nº 05/2022, Processo
Nº  12/2022, da  autoria  do  vereador  Adriano  de  Melo
Damasceno,  no sentido de viabilizar  cursos de formação
inicial  e  continuada-FIC,  ou  qualificação  profissional  em
operador  de  máquinas  e  implementos  agrícolas  na
modalidade  presencial  no  âmbito  do  município  de  Ielmo
Marinho/RN.  Requerimento  Nº  06/2022,  processo  Nº
15/2022, da  autoria  do  vereador  Adriano  de  Melo
Damascena, no sentido que seja feito a construção de um
novo  cemitério  público  no  distrito  de  Canto  de  Moça,
Município  de  Ielmo  Marinho.  Em  seguida  ambos  foram
encaminhados  para  Ordem  do  Dia.  Ao  iniciar  as
comunicações  parlamentares,  o  presidente  faculta  a



palavra  a  seus  pares.  O  vereador  Junior faz  uso  da
palavra  trazendo uma noticia  na  qual  sempre  é  dito  em
plenário,  “Coisas  que  são  feitas  e  não  são  aplaudidas”,
portanto,  o  mencionado  vereador  cita  que  com  tanta
insistência  da linha de ônibus em parar  de transitar  e  a
população  clamar,  é  de  parabenizar  pela  máquina  está
fazendo  as  manutenções  das  estradas  do  município,
porém, espera que continuem o percurso no mínimo trinta
dias, e não esperar um ano e meio para da continuidade,
pois a população trafega todos os dias nas estradas para
trabalhar.  Em  seguida  registra  que  alguns  usuários  de
redes sociais foram obrigados a defender a gestão atual,
porque recebem seu contra cheque todo mês, com o clichê
mais usado: “quero ver agora o que o povo vai falar com a
máquina  trabalhando”  ou  “isso  é  para  calar  a  boca  do
povo”. Entretanto, Junior espera que continuem o trabalho,
e  cumpram  suas  obrigações.  O  vereador  Galego  de
Messias faz uso da palavra parabenizando a todos os garis
do  município  pela  passagem  do  seu  dia  16.  Dando
continuidade  fala  que  percorreu  todo  o  trajeto  que  a
máquina fez, após da inicio a manutenção nas estradas, e
constatou que foi passado em Canto de moça a Serrinha e
suas vicinais, deixando apenas a desejar devido às terras
molhadas, mas, espera que continuem com o desempenho
na  qual  vem  sendo  feito,  atendendo  os  anseios  da
população.  O  vereador  Pio faz  uso  da  palavra  também
parabenizando os garis pela passagem de seu dia, e em
seguida relata a importância de outra data, “18 de maio, dia
do combate ao abuso sexual da criança e do adolescente”,
na qual ano passado a conselheira Iranir veio até o plenário
e  fez  uma  explanação  sobre  o  tema;  sendo  assim,
parabeniza a classe dos conselheiros, pois muitas pessoas
acham que os mesmos não trabalham devido ao sigilo de
informações,  mas  que  se  faz  necessário  devido  à
gravidade dos problemas. Logo então, reivindicaram pelo
aumento do salário dos citados, e pio pede que o Poder



Executivo olhe com carinho e tente fazer com que sejam
reconhecidos os trabalhos dos conselheiros tutelar. Ainda
em  sua  oportunidade  parabeniza  a  secretaria  de  Ação
Social, pois quem esteve na Legislatura passada, observou
um  requerimento  do  seu  mandato,  sobre  um  sopão
solidário  nas  comunidades,  com  isso,  fica  feliz  pela
iniciativa da secretaria em tornar realidade o requerimento.
Destaca  em  sua  fala,  um  grande  trabalho  feito  pela
secretaria  de  saúde,  onde  foi  escolhido  um  dia  para
realizações  de  ultras  no  munícipio,  pois  até  mesmo  o
vereador  Bastinho  sabe  a  dificuldade  que  tem  para  um
paciente  realizar  tal  procedimento.  O  vereador  Leto faz
uso da palavra relatando a Alegria de participar  de uma
gestão reconhecedora de tudo que vem sendo feito, pois
existem pessoas no mesmo âmbito que tem a coragem de
dizer  que nada está  sendo feito.  Registra  alguns pontos
importantes: a realização das coletas de sangue nas UBS
´s,  a  realização  de  ultras  no  próprio  município,  os
enfermeiros  que  são  levados  até  as  residências  dos
pacientes  para  total  assistência,  a  ida  de  assistentes
sociais  para  atender  a  demanda  da  população,  a  ação
social  que vem com o sopão solidário nas comunidades
trazendo também juntamente com os conselheiros tutelar a
importância do dia “18 de maio”. E sem falar na máquina
que  já  deu  inicio  as  manutenções  das  estradas.  O
vereador  João Zacarias faz  uso da palavra  informando
sua visita na comunidade de Roseli Nunes e os moradores
relataram  que  estavam  as  escuras,  portanto,  após  a
demanda ser levada a secretaria de obras, afirmaram que
com três dias estariam fazendo a reposição das lâmpadas;
outro ponto que o mesmo menciona é o ônibus que faz a
rota  em três  comunidades  e  foi  recolhido  para  algumas
manutenções, ficando apenas um transporte, sendo assim,
levaram  a  demanda  ao  secretário  Gustavo  e  o  mesmo
afirmou  que  em  aproximadamente  dois  dias  estariam
tomando as providencias. O  vereador Joaozinho Garcia



faz uso da palavra citando a importância do dia 18 de maio
e que foi bem recebido pela diretora Denise e o professor
Joel  na  palestra  falando  sobre  o  determinado  assunto.
Sendo  assim,  visitando  as  escolas  pôde  presenciar  o
chamado de algumas mães com relação aos ônibus e o
mesmo fez questão de andar no transporte para vivenciar a
realidade dos alunos da comunidade; (cita o vereador João
Zacarias e Pio) na oportunidade Joaozinho mostra imagens
do referido  assunto  onde deixa  visíveis  os  ônibus  super
Lotados andando assim a mais de oito dias e o secretário
Gustavo  não  tem a  responsabilidade  de  fiscalizar  a  sua
pasta; entretanto, vai voltar a visitar as escolas e espera
que o secretário de educação trouxesse aqui as planilhas
de tudo que foi gasto nas reformas das escolas. Cita sobre
as estradas, onde se foi passado um ano e quatro meses
para  poder  da  inicio  novamente.  Em  seguida  pede  ao
secretário de obras que pegue seu carro e vá andar nas
estradas percorridas pela máquina, pois o serviço está pela
metade. Depois pedem que tomem as providencias sobre
os  transportes  escolares  e  dias  melhores  venham
acontecer  no  município.  Finalizando  suas  palavras
parabeniza os garis pelo seu dia e sabe que a culpa não é
dos mesmos, mas está faltando limpeza nas ruas de Ielmo
Marinho.  João  Zacarias como  foi  citado,  diz  que  não
procede às  crianças andarem em ônibus  superlotados a
mais  de  oito  dias  e  sim em apenas três  dias,  porém,  o
secretário Gustavo já informou que no presente dia tomará
as  providencias  cabíveis  e  tudo  voltará  o  normal.  Outro
ponto foi sobre a estrada da região verde, onde Eli, o chefe
da garagem afirmou que a máquina estará voltando para
assim concluir  todos os serviços.   O vereador Pio como
também foi citado, informa que estão em período chuvoso,
e a tendência é o mato crescer cada vez mais, e mesmo
assim os garis estão ali fazendo seus trabalhos rua por rua.
Joaozinho retoma sua fala e diz que não ver diferença de
dias dos alunos andando nos ônibus na condição que se



encontram, pois é falta de responsabilidade do gestor da
pasta.  E  as  ruas  não  estão  sendo  limpas  por
irresponsabilidade  também  do  secretário  de  obras.  Ao
iniciar a Ordem do Dia, foram lidas as matérias em pauta:
Projeto  de  Lei  Nº  06/2022,  processo  Nº  013/2022,  da
autoria  do  poder  executivo  Municipal,  que  institui  o
programa Municipal de fomento e incentivo à cultura e ao
desporto  intitulado  “Quinta  da  cultura”,  e  dá  outras
providencias.  Que  após  as  discussões,  foi  colocado  em
votação  e  aprovado  por  unanimidade  pelos  vereadores
presentes.   Requerimento  Nº  05/2022,  Processo  Nº
12/2022, da  autoria  do  vereador  Adriano  de  Melo
Damasceno,  no sentido de viabilizar  cursos de formação
inicial  e  continuada-FIC,  ou  qualificação  profissional  em
operador  de  máquinas  e  implementos  agrícolas  na
modalidade  presencial  no  âmbito  do  município  de  Ielmo
Marinho/RN.  Requerimento  Nº  06/2022,  processo  Nº
15/2022, da  autoria  do  vereador  Adriano  de  Melo
Damascena, no sentido que seja feito a construção de um
novo  cemitério  público  no  distrito  de  Canto  de  Moça,
Município  de  Ielmo  Marinho.  Em  seguida  ambos  foram
colocados em votação e aprovados por unanimidade pelos
vereadores presentes. Em seguida o presidente registra a
presença  do  ex-prefeito  Hostilio  Medina  e  declara
encerrada  a  presente  sessão  marcando  outra  para  o
próximo dia útil no horário regimental.


