
 

________________________________________________________________________ 
  

 

 

CNPJ 10.872.505/0001-08 – PRAÇA ARNALDO BEZERRA, 82 – CENTRO – Parelhas/RN - CEP: 59.360-000 
E-mail: camaramunicipaldeparelhas@gmail.com. - Contato: (84) 3471-3474 

Ata da Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal 
de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada no dia quinze de 

abril de dois mil e vinte e um às quinze horas. 
 

       Presidente: Alyson Wagner de Oliveira 
       Secretário: Evaneide Araújo de Souza Mendonça 
 

Às quinze horas do dia quinze de abril de dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal de 
Parelhas-RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, sito à Praça Arnaldo Bezerra, 82 

Centro, estando presentes os senhores vereadores: Zenilda Salústio da Costa 
Montenegro Bezerra, João Dantas Filho, Josivan Alves Pereira, Romisélia Araújo Santos 
Silva (de forma remota), Ildecio de Oliveira (de forma remota), Evaneide Araújo de Souza 

Mendonça (de forma remota), Messias Medeiros (de forma remota), Felisberto do 
Nascimento Silva (de forma remota), Francicleide Maria de Souza (de forma remota) e 

Wellington Araújo Silva (de forma remota). Por motivos de ausência do presidente da 
casa devido o mesmo estar acompanhando seu pai em seu tratamento de saúde, esta 
sessão foi presidida pelo vice-presidente, o edil João Dantas Filho. O Senhor Presidente 

declarou aberto os trabalhos dando boas-vindas a todos os edis. Antes de autorizar a 
leitura do expediente o senhor presidente colocou em votação a ata da sessão anterior 

que foi aprovada por unanimidade dos presentes. O Senhor Presidente autorizou a 
secretária Evaneide Mendonça a fazer a leitura do Expediente: Requerimentos: 086, 
100, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 

e 152/2021. De acordo com as Lideranças de Partidos foram dispensados o Pequeno 
Expediente e o Horário de Lideranças. Passando para o Grande Expediente: A 

vereadora ROMISÉLIA ARAÚJO SANTOS SILVA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida justificou suas matérias não terem 
sido colocadas em votação na semana passada devido sua ausência na ordem do dia por 

motivo de estar na missa de 30 dias do seu pai. Logo em seguida, defendeu seus 
requerimentos como: solicitação da reforma básica do hospital, limpeza dos arredores do 

boqueirão, doação de terreno para os moradores ao redor do abatedouro muncipal e a 
reforma do mesmo, assim como a aquisição de insumos maquinários destinados ao seu 
funcionamento. Dando continuidade, a vereadora fala sobre a visita ao abatedouro esta 

semana junto ao Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, o Sr. 
Guilherme Saldanha. A vereadora também destacou a Audiência Pública para 

apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) ocorrida também nesta semana, 
agradecendo a participação de todos para a contribuição de ideias. Prosseguindo a 
vereadora elogia toda a equipe da gestão municipal pelo trabalho que vem desenvolvendo 

e aproveitou para parabenizar seu esposo Rogério, que faz parte também da equipe pela 
passagem de seu aniversário. Por fim, a vereadora fala da sua vontade de contribuir e 

melhorar com o desenvolvimento da cidade. A vereadora ZENILDA SALÚSTIO DA 
COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos 
de maneira geral e logo em seguida falou sobre seus requerimentos, como: instituir o 

Progama Prefeitura Intinerante, destacando a importância de ouvir o povo, visitando as 
comunidades rurais e a zona urbana e sobre realocar os guardas municipais para o antigo 

prédio da polícia militar. A vereadora finaliza falando sobre sua conversa com Beto 
Rosado para adquirir emendas ao município. A vereadora EVANEIDE ARAÚJO DE 
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SOUZA MENDONÇA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira 
geral e logo em seguida parabenizou a gestão pela realização da audiência pública para 

apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Fala também da visita ao 
abatedouro público do Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, o Sr. 

Guilherme Saldanha e aproveitou para questionar como foi feita a utilização do dinheiro 
que veio para a reforma do local através da antiga gestão. A vereadora parabeniza os 
engenheiros Tarcyo e Gerbson, pelo estudo feito na estrutura do abatedouro municipal. 

Por fim, a vereadora finaliza sua fala defendendo seus requerimentos, como: compressor 
para o Centro Especializado Odontológico, devido a falta do mesmo os atendimentos da 

unidade parelhense estão pausados, causando filas de espera por atendimento. O 
vereador WELLINGTON ARAÚJO SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
todos de maneira geral e logo em seguida o vereador comenta sobre a demora da atual 

gestão de olhar pelo abatedouro municipal, o mesmo falou sobre sua importância para o 
município e que necessita do retorno das suas atividades. Prosseguindo, o vereador 

criticou o alto valor que é pago para a empresa que faz a coleta de lixo do município, 
apesar da modernização e inovação que trouxe para a coleta de lixo, o mesmo considera 
o valor absurdo o custeio deste serviço, que pode ser consultado através do portal da 

transparência. O vereador afirmou em seu discurso que o pagamento referente ao mês de 
março estava atrasado pois o mesmo ainda não constava no portal da transparência. 

Logo em seguida, o vereador questiona a ausência do programa Melhor em Casa por 
cerca de 2 meses, pois o discurso do atual prefeito é em prol da saúde. O vereador 
finalizou, pautando sobre algumas UBS’s que estão sem médico e critica a situação 

destacando outros problemas da gestão no tópico de urbanização. O vereador MESSIAS 
MEDEIROS: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 

em seguida falou da importância do abatedouro público e da luta da antiga gestão em prol 
deste espaço. Logo em seguida, concedeu um aparte ao edil Wellington que também 
pautou sobre a luta da antiga gestão em prol da reabertura do abatedouro público. O 

vereador Messias, deu continuidade ao seu discurso falando sobre seu requerimento para 
que tenha gari no bairro São Sebastião, pois foi procurado pelos moradores do bairro para 

relatar o problema. Na sequência, o vereador pautou outros de seus requerimentos, 
como: priorização na vacinação de estagiários da saúde em exercício e cuidadores de 
idosos. Em seguida, o vereador falou da visita do deputado estadual Francisco Assis, a 

duas instituições na qual o mesmo destinou recursos: Maternidade Dr. Graciliano Lordão 
e o abrigo dos idosos. O vereador finaliza falando sobre o programa CNH Popular e 

concede um aparte ao edil Wellington que fala da força que Francisco deu ao projeto. O 
vereador FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre seu projeto Amigo 

Doutor, que nesta semana esteve nas comunidades Barra e Vila dos Pescadores, Olho 
D’água do Boi e revelou que a próxima será a comunidade Timbaúba. Posterior, 

concedeu um aparte ao edil Wellington que comenta que a comunidade Barra está 
desassistida pela gestão. Em sequência, o vereador pauta a emenda recebida pelo 
município através do deputado Coronel Azevedo, no valor de R$ 30.000,00 para a saúde. 

Em seguida, o vereador fala sobre seus requerimentos, como: solicitação para vacinar os 
caminhoneiros e táxis, vistoria no açude do estado no bairro Boqueirão. Finalizando, o 

vereador fala sobre a abertura de 25% de seu salário para a classe artística. O vereador 
JOSIVAN ALVES PEREIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
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maneira geral e logo em seguida falou sobre seus ofícios: aquisição de equipamentos 
para o caps, limpeza de galerias e arredores do Rio Seridó. Posterior, falou sobre seus 

requerimentos: capacitação para educação através de parcerias com o Instituto Federal. 
Logo em seguida, falou sobre a reforma do abatedouro municipal e da visita feita pelo 

Secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, o Sr. Guilherme Saldanha 
na companhia dos vereadores e prefeito do município. O vereador logo em seguida falou 
que o município não está devendo a empresa que faz a coleta do lixo do município, pois 

já estava em posse do comprovante de pagamento referente ao mês de março, apenas o 
portal da transparência ainda não tinha sido alimentado com essa informação. Posterior 

concedeu um aparte ao edil Romisélia que pautou justamente sobre o pagamento a 
empresa de coleta de lixo no dia: 09/04, referente ao mês de março. A vereadora 
FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 

todos de maneira geral e logo em seguida agradeceu pela audiência pública para 
apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Na sequência, a vereadora 

explicou sobre seu requerimento para a disponibilização de um número de telefone para o 
Centro Covid, de forma a disponibilizar o atendimento prévio. Posterior concedeu um 
aparte ao edil Felisberto, que parabenizou a vereadora pela ideia e aproveitou para falar 

sobre a testagem que está ocorrendo nas empresas do município. Posterior concedeu um 
aparte ao edil Wellington, que criticou a falta de informação no portal da transparência. A 

vereadora continou seu discurso parabenizando o deputado Walter Alves pelas ações 
realizadas em conjunto da gestão. Finalizou falando da união que o município necessita 
neste momento para a reabertura do abatedouro municipal. O vereador ILDECIO DE 

OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida desejou uma boa cirurgia ao pai do presidente da casa, vereador Alyson 

Wagner. Assim como a maioria, o vereador também pautou sobre a visita do Secretário 
de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, o Sr. Guilherme Saldanha ao 
abatedouro do município. Na sequência, agradece a gestão por sancionar seu projeto de 

lei que torna as academias uma atividade essencial no município. O vereador, logo em 
seguida falou sobre a emenda de Carla Dickson para a reforma do mercado público 

através de Juciara, que foi candidata a vereadora pela bancada do PSDB. Posterior 
concedeu um aparte ao edil Evaneide, que informou que desde o dia 25 de dezembro a 
atual gestão analisa a situação do abatedouro público e que existe um olhar especial da 

gestão para com o mesmo. O vereador Ildecio continua seu discurso agradecendo ao 
secretário de agricultura do município pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. 

Posterior concedeu um aparte ao edil Wellington, que parabeniza o vereador por sua luta 
e diz a Evaneide que podia ter sido feito muito mais com relação ao abatedouro público. 
Por fim, o vereador finalizou falando sobre a importância da união e do trabalho em prol 

do povo. Com a presença dos Vereadores: Zenilda Salústio da Costa Montenegro 
Bezerra, João Dantas Filho, Josivan Alves Pereira, Romisélia Araújo Santos Silva (de 

forma remota), Ildecio de Oliveira (de forma remota), Evaneide Araújo de Souza 
Mendonça (de forma remota), Messias Medeiros (de forma remota), Felisberto do 
Nascimento Silva (de forma remota), Francicleide Maria de Souza (de forma remota) e 

Wellington Araújo Silva (de forma remota) iniciou-se a Ordem do Dia: EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 001/2021 

DE 04 DE MARÇO DE 2021 -  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A JOVEM 

TAILHANE CRISTINA DE MORAIS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autora: 
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Romisélia Araújo Santos Silva. EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 

070, 072, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 128, 130 ao 134, QUEBRA DE TRÂMITES:  135, 137, 

141, 142, 148, 149 e 151. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF)  ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 
003/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021 - INCLUI, NAS ATIVIDADES CONSIDERADAS 
ESSENCIAIS OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. Autor: Felisberto do Nascimento. ● PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - RN, DA FRENTE PARLAMENTAR EM 
DEFESA DO SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autor: Josivan Alves. PAUTA PARA A PRÓXIMA SESSÃO NO DIA: 22 DE ABRIL DE 
2021 - EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

001/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, NO ÂMBITO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - RN, DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO 

SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: 

Josivan Alves. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE DECRETO 

DO LEGISLATIVO Nº 001/2021 DE 04 DE MARÇO DE 2021 -  CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ PARELHENSE, A JOVEM TAILHANE CRISTINA DE MORAIS SANTOS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autora: Romisélia Araújo Santos Silva. EM ÚNICA DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 136, 138, 139, 140, 143 ao 147 e 152. CONTINUA NA 

PAUTA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL 
(CLRF) ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021 

- INCLUI, NAS ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. 

Autor: Felisberto do Nascimento. A sessão terminou por volta das 21h e a prorrogação da 
sessão foi autorizada pelo plenário. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente 
encerrou a sessão marcando a próxima para o dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte 

e um.  
 

 
 
 
 

JOÃO DANTAS FILHO 
Presidente em Exercício 

 
 

 
 
 

 
EVANEIDE ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA 

Secretária 
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