
Ata da 12º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Ielmo Marinho/RN, no seu 2º período da 14ª Legislatura.

Ao primeiro  dia  do  mês  de  Junho  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, Dida e
João Zacarias. Os vereadores Junior e Joaozinho Garcia
não compareceram 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 Pio faz uso da palavra agradecendo por mais um
mês  que  se  inicia,  o  mês  Junino,  onde  não  podiam ter
comemorações devido ao Covid, porém, cita que esse ano
já  está  acompanhando  as  movimentações  da
comemoração  do  São  João.  Em  seguida  agradece  e
parabeniza a senhora prefeita por ter publicado no diário
eletrônico do município, tornando a quinta da cultura como
um projeto de Lei, finalizando, Saúda o plenário em nome
do ex-vereador José Roberto. O vereador Dida faz uso da
palavra agradecendo a presença dos senhores presentes
no  plenário  e  gostaria  de  dirigir-se  a  secretária  de
assistência  social  Ana  Cristina,  na  qual  a  mesma  veio
dizendo para que veio,  portanto,  dia 03 terá o programa
Crás  Na  comunidade,  onde  será  nas  comunidades  de
Saúna,  Boa  vista  e  Jacaré.  Também  terá  serviços  de
emissões de segundas vias de documentos e a campanha
do combate ao mosquito da dengue, sendo assim, é uma
satisfação  ver  o  desenvolvimento  da  secretária  na  sua
pasta.  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.


