
Ata da 11º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Aos vinte e cinco 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. 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  trazendo  uma  triste
noticia  na  qual  acaba  de  saber,  sobre  o  falecimento  do
senhor  José  Pereira  mais  conhecido  como  seu  Zé  de
beliziu, sendo assim deixa seus sentimentos aos familiares.
Em seguida afirma que estão todos reunidos em um único
intuito, que é o bem da população de Ielmo Marinho, pois
muitas vezes o mencionado vereador diz se comportarem
como rivais,  porém, espera que a casa Legislativa tenha
conivência com aquilo que vai falar ou cobrar, e também
somando forças para defender o povo. O  vereador Leto
faz  uso  da  palavra  parabenizando  todas  as  secretarias
envolvidas na grande festa preparada a todas as mães do
município.  Sendo  assim,  Leto  informa  que  podem  se
perguntar o motivo de não presentearem todas as mães,
mais  houve  sorteios  de  vários  brindes  e  premiações  na
quais muitas mães foram sorteadas,  sendo um momento
participativo ao lado da gestão, um momento em que pôde
interagir  um  com  o  outro.  Dando  continuidade,  diz  que
devido as chuvas as estradas voltaram a ficar um pouco
intransitável, mas, as chuvas cessando, a máquina voltará
retomando  todo  o  serviço  de  manutenção.  O  vereador



Joaozinho Garcia faz uso da palavra informando sobre o
tempo chuvoso, e pela alegria dos agricultores. Informa que
fez algumas visitas em determinadas ruas e pôde observar
muitas  delas  tomadas  de  mato,  por  falta  do  serviço  de
limpeza urbana, contudo, a população pediu ao vereador
Joaozinho que fizesse um apelo para que assim fossem
resolvidos os problemas da entrada da cidade. Cita a rua
ao  lado  do  ginásio  onde  fala  que  está  esburacada  e  a
população clamam pela melhora das ruas, para assim se
tornarem acessíveis  a  todos,  porém,  Joaozinho  cita  que
Ielmo Marinho é um dos municípios mais ricos, pois em um
ano e quatro meses os recursos já ultrapassaram de 50
milhões de reais e mesmo assim o município encontra-se
numa situação de abandono por falta de competência. Dia
vinte juntando os valores do FPM e Royalties, Joaozinho
informa que chega a  um milhão e  quatrocentos  reais,  e
sem contar com o FUNDEB e a participação do recurso da
Saúde também.  Sendo assim,  pergunta  a  gestora,  onde
está sendo gasto os recursos públicos, pois daria com toda
certeza para fazer um Ielmo Marinho novo. (cita o vereador
Junior) o mencionado vereador fala que não da pra esperar
mais nada, porque a gestão atual não quer ver o bem da
população, pois em um ano e cinco meses o fardamento
das escolas nem chegaram ainda,  gerando uma falta de
planejamento  do  governo,  e  jamais  vai  compactuar  com
tamanho desmantelo, pois administram a prefeitura como
se fossem trocas de favores. Sobre a festa das mães na
qual  o vereador Leto citou,  Joaozinho diz que realmente
compareceram muitas mães, mais o que estranha é uma
dispensa que está vigente no valor de 47 mil e novecentos
reais, para café da manhã, chá da tarde, enfim, e nessa
mesma festa não foi servido nem se quer um lanche, nem
muito menos brindes para todas as mães. (cita o vereador
Junior).  Portanto,  o  mesmo  diz  que  é  muita  falta  de
conhecimento da parte da gestão. O vereador Junior faz
uso  da  palavra  também  comentando  sobre  a  festa  das



mães,  pois  comparando  a  festa  das  gestões  passadas,
esse ano não teve nem um lanche para elas, ao passar
parte  do  Dia  num evento,  até  brindes  somente  algumas
mães  receberam,  pois  com  toda  certeza  as  mesmas
poderiam ser tratadas da melhor maneira. Com relação às
estradas, Junior diz que não pode culpar as chuvas, pois
ela é quem vem trazendo benefícios a todos, e sim, a falta
de gestão que vem sendo desde anos atrás. Junior iria com
toda certeza parabenizar o prefeito que viesse fazer uma
pista onde em muitas estradas é de barro, onde a pessoa
no verão passa pela poeira e no inverno passam pela lama.
Contudo,  o  mencionado  vereador  diz  que  os  gestores
gostão de ver o povo clamando pelos seus direitos, nem o
passado teve a iniciativa e nem o presente faz a sua parte.
Junior pede a prefeita que reveja pelo menos essa iniciativa
para que o município não fique para trás, pois infelizmente
tem deixado muito a desejar. Não havendo matérias para
Ordem do Dia, o presidente declara encerrada a presente
sessão marcando outra para o próximo dia útil no horário
regimental.


