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Ata da nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada no 
dia primeiro de outubro de dois mil e vinte às quinze horas. 
 
 
 Presidente: Humberto Alves Gondim    
 Secretário: Alyson Wagner de Oliveira 

 

Às quinze horas do dia primeiro de outubro de dois mil e vinte, na Câmara Municipal 
de Parelhas-RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, sito à Praça Arnaldo Bezerra, 
82 Centro, estando presentes os senhores vereadores: Humberto Alves Gondim, 
Alyson Wagner de Oliveira, Francisco Genidson de Azevedo Dantas, Zenilda 
Salústio da Costa Montenegro Bezerra, Frank Kléber de Lima, João Dantas Filho, 
José Patrocínio Dantas Neto, Rogéria Layanne Caldas Dantas, Romisélia Araújo 
Santos Silva e Wellington Araújo Silva. Em seguida, o Senhor Presidente  autorizou 
o Secretário Alyson Wagner a fazer a leitura do Expediente: Requerimentos: N° 
372 ao 381/2020. Passando para o Pequeno expediente: João Dantas Filho, 
Alyson Wagner de Oliveira, Wellington Araújo Silva, Frank Kléber de Lima, 
Romisélia Araújo Santos Silva, Itayguara Glauber Dantas Medeiros, José 
Patrocínio Dantas Neto, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra.  
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 declarou: ´´ Boa tarde quero dar as boas vindas a minha 
amiga Ivana filha do meu amigo e saudoso Zezão a qual eu quero deixar aqui 
nossas condolências e que Deus o tenha num bom lugar. Sr. Presidente entro na 
tarde de hoje com esse projeto de lei solicitando do Deputado estadual Ezequiel 
Ferreira de Souza para que o mesmo possa elaborar um projeto de lei onde 
reconheça o peixe produzido e servido em bares e restaurantes no açude Boqueirão 
como patrimônio histórico em material do RN. Falarei em breve com o Deputado 
para que seja aprovado o mais breve possível. Mais Sr. Presidente eu na quinta-
feira passada eu falava com o líder do Prefeito com relação a retirada daquela 
passagem do transportes pesados dentro da cidade, foi fechado ali próximo ao 
posto chique  chique e o intuito seria passar na comendador José Gomes uma rua 
muito larga, foi feita realmente pra saída de carros pesados. Eu falei na quinta-feira 
no dia seguinte de manhã eu presenciei o carro de Fabinho que faz a linha pra 
Currais Novos e Patos, ali naquele local, uma obra de tão pouco tempo já se 
encontra-se precisando de reforma, em frente a oficina do colega João. O carro de 
Fabinho bateu naquelas pedras e estourou o motor, no mesmo dia na sexta-feira 
começou o conserto do paralelepípedo na rua comendador José Gomes, isso é uma 
tristeza, precisa de fato fiscalizar essas obras que estão sendo feitas no município 
de Parelhas, em tão pouco tempo aquela obra já precisa de reparo, precisamos de 
fato fiscalizar. Nessas andanças nossas nesse período, eu estive na comunidade 
Sussuarana, inclusive fiz um vídeo aonde vou postar nas redes sociais, mais para 
nossa tristeza colega Alyson que já trouxe esse tema para essa casa, o posto de 
saúde da comunidade Sussuarana encontra-se com a energia cortada, além da 
energia cortada Sr. Presidente fiquei sabendo de quem faz a limpeza no posto de 
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saúde são três moradoras voluntárias e são elas quem compram materiais de 
limpeza para limpar o posto de saúde e o pior de tudo isso é a quantidade de 
morcegos que tem no posto. Fico triste em saber que a qualidade da saúde está 
sendo ofertada no município de Parelhas através da comunidade Sussuarana, esse 
tema já foi levantada nessa tribuna e trago novamente na tarde de hoje, fico muito 
triste em saber que a energia foi cortada, a empresa COSERN que fornece a 
energia pra prefeitura, não só para a prefeitura mais pra todas as pessoas do RN 
uma empresa privada, sobrevive de clientes, se foi cortada foi por falta de 
pagamento, energia cortada, falta de material, os moradores além de fazer a 
limpeza são eles que compram o material e o pior que uma das moradoras que 
limpa me dizia (Romisélia pode botar o que for mais a catinga não sai das fezes dos 
pardais) além dos pardais tem um número muito grande de morcegos, fico triste que 
uma resposta pra mim da uma explicação aquela comunidade, eu perguntava a 
quanto tempo e eles me falaram que tinham passado alguns Vereadores lá, já 
tinham feitos alguns vídeos, eu sei que não depende da gente, nosso papel é pedir 
e fiscalizar. Faço um apelo ao gestor municipal através da secretaria de saúde e se 
Deus quiser pois a gente precisa de uma resposta mais breve possível pra aquela 
população que ali espera por atendimento e também ao atendimento odontológico, 
a população vem pra cidade, através de fichas para atendimento odontológico, o 
interessante séria os moradores de cada comunidade além de um atendimento de 
qualidade de saúde também na área de odontologia. O povo tem que analisar, 
energia é fundamental no atendimento, se precisar ligar algum aparelho lá não tem 
energia e nem uma casa próxima diferente da Boa Vista dos Lucianos que por muito 
tempo a energia do posto de saúde de lá foi cedida da casa do Sr. Dedé, ligaram a 
energia e agora cortaram da comunidade Sussuarana. Deixo um alerta pra 
população para que possamos analisar como está a saúde do nosso município. 
Quero dizer também que participei ontem a uma reunião no conselho municipal de 
saúde aonde nós falávamos que não tínhamos recebido nenhum convite com 
relação a reunião de ontem, apenas ouvi no rádio e cheguei até aqui, é interessante 
que todos possam participar por que possivelmente vai ter um projeto de lei para ser 
votado e na próxima segunda-feira aonde já recebemos o convite, uma reunião do 
conselho municipal de saúde juntamente com a secretaria de saúde para a 
prestação de contas da saúde, precisa dos Vereadores tomarem conhecimento por 
que se vierem votar alguma coisa a gente está consciente. `` A Vereadora ZENILDA 
SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Pessoas que se encontram na galeria da câmara, Cleo, Vania, Rodrigues, Emanoel 
Jony, e a você Cleo que aniversariou ontem, quero desejar a você muito anos de 
vida, com muitas felicidades, que nossa senhora li acompanhe com seu manto 
sagrado aonde quer que você esteja. Sr. Presidente hoje começa o mês de outubro 
aonde se homenageiam a prevenção do câncer de mama, já trouxe duas vezes a 
carreta da saúde da mulher do SESI para fazer exames de mamografia para 
mulheres de nossa cidade, faço com muito orgulho esse trabalho, sei que existe 
muitas mulheres carentes que precisam dessa oportunidade, além dos exames 
trouxe três vezes um dos melhores mamologista do estado. Quero dizer a 
mulherada que seja parte dessa luta contra o câncer de mama, se diagnosticado em 
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tempo e seguir as orientações de especialistas tem cura, portanto vamos se 
prevenir. Coloquei um projeto de lei do Legislativo N°022/2020 que dispõe em apto 
municipal do dia dos policiais civis e militares e outras providências, fica incluído no 
calendário municipal o dia municipal dos policiais civis e militares a ser comemorado 
no dia 8 de novembro, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A 
Vereadora Zenilda Salústio apresenta nos termos regimentais o projeto de N° 
02/220 com vista a prestigiar o trabalho incansável dos policiais civis e militares do 
nosso município.  Também coloquei uma moção de parabéns para a casa do idoso 
Guiomar Virgílio pelo o dia do idoso comemorado no dia 1 de outubro.  `` A 
Vereadora ROGÉRIA LAYANNE CALDAS DANTAS: ´´ Irei falar hoje em algumas 

matérias que dei entrada, primeiro prestar contas do nosso mandato através do 
Deputado Francisco do PT no qual foi finalizado o calçamento que estava sendo 
feito e foi finalizado no povoado Santo Antônio na Cobra de duas ruas a Pedro 
Rosendo e a Inez Rodrigues, através do Vereador José Patrocínio e a Vereadora 
Rogéria. Gostaria respectivamente de falar de um requerimento que dei entrada na 
tarde de hoje tendo em vista a sua importância gostaria de exaltar e trazer um 
pouco dessa discursão, estamos solicitando ao poder Executivo municipal pra que 
seja encaminhada a essa casa Legislativa informações ao tempo de fomento que 
seria realizado junto APAE para o atendimento para as crianças com deficiências do 
nosso município, por que entramos hoje com essa matéria, sabemos ao longo do 
meu mandato que já tem três anos e sete meses, essa é uma bandeira que venho 
reivindicando desde o primeiro dia, acredito que foi um dos meus primeiros 
requerimentos não foi apenas de ficar no pape, corri atrás cheguei a visitar algumas 
instituições aqui no nosso estado pra que fossem discutidas essa problemática da 
criança com deficiência. Entrou ano, saiu ano e infelizmente a gente não viu isso 
concreto, nas leituras anuais que o Sr. Prefeito participava nessa casa Legislativa a 
minha pergunta de todos os anos foi em relação o atendimento da criança com 
deficiência, será possível, ele sempre respondia que seria possível e esse tempo já 
faz três anos e dez meses. Estou trazendo essa discursão por que nós sabemos o 
sofrimento dessas crianças, não só as crianças as famílias também. Então ficou 
acordado que o fomento junto APAE iria destinar uma quantia para que pudessem 
ser contratados os profissionais para realizar esse atendimento. Então cumprindo 
meu papel estou aqui solicitando esse requerimento pra que seja encaminhada a 
essa casa as informações necessárias, cheguei em algum momento se tinha 
agilizado alguma coisa, falaram que não, que teve um entrave em virtude da 
questão da pandemia só que tudo está se ajustando e também não é desculpa para 
esses serviço seja ofertado, eu gostaria que a mesma força, mesmo entusiasmos 
que tem pra construir outras obras por ai, tivessem também pra dar a essas 
crianças a qualidade e pudessem ter esse atendimentos básicos. Não estou falando 
aqui de atendimento de alta complexidade ou outra coisa que não é competência 
nem atribuição do nosso município, estou falando de atribuição e o que deveria ser 
compromisso por parte do poder Executivo em oferta esse atendimento para essas 
crianças. Gostaria de falar um pouco das eleições que estão se aproximando, dia 15 
de novembro é a eleição e a gente teve inicio domingo. Gostaria de passar uma 
mensagem a toda população, que a gente possa está refletindo que tipo de politica 
a gente está se dirigindo a nossa população, eu acredito que a politica de ataques 
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ela é ultrapassada, não combina mais com os novos tempos, ou você tem propostas 
e trabalho pra mostrar, ou você não tem nada a oferecer, além de ser uma velha 
politica não é projeto de politica publica social mais é um projeto pessoal, quem 
pretende governa uma cidade tem que ter projetos inovadores, concretos e viáveis 
que vai beneficia a população. Essa era a mensagem, é uma mensagem que eu 
acredito que ela seja conduzida nessas eleições municipais para todos os lados e 
isso possa ser levantada essa bandeira nas discursões por que o que está em jogo 
é a nossa cidade, então a gente deve evitar essas politicas de ataques e de fato 
colocar propostas de politicas publicas que de fato seja eficiente para nossa 
população. Como já é de conhecimentos de todos, anteriormente publiquei em 
minhas redes sociais que não vou colocar meu nome a disposição nessas eleições 
em virtudes e questões de natureza politica, por esse motivo não estou colocando 
meu nome a disposição, teria chances reais de ser reeleita pelo o trabalho que 
vinha exercendo com compromisso e responsabilidade que conduzi esse meu 
mandato, mais infelizmente por questão politicas não foi viável minha candidatura, 
pra muitos foi fraqueza, foi traição e outra coisas do tipo, mais pra mim foi coragem, 
aí eu deixo pra população que possa refletir, que motivos possa ter acontecido para 
que tomasse essa decisão. Então a população decida se foi fraqueza ou coragem 
por que nós sabemos que é difícil enfrentar um sistema e como eu não tenho medo 
eu enfrento. Pra finalizar a minha fala, a gente vem ultimamente em virtude dessa 
minha desistência, que não digo que foi uma desistência, só não estou colocando 
meu nome a disposição, por que não vou apenas para um possível mandato em 
não participar das eleições, mais continuarei na luta defendendo as minhas 
bandeiras, continuarei na luta buscando aquilo que eu acredito não apenas um ser 
político, não necessariamente a gente precisa está ocupando um cargo eletivo pra 
fazer política nosso dia a dia a gente pode construir, reivindicando como cidadão, 
lutando e buscando aquela sociedade que a gente acredita, como eu sou da área 
social eu pautei todo esse tempo do meu mandato em construir e trazer para essa 
casa pautas que muitas vezes eram invisíveis, por que quando coloquei meu 
mandato em discursão pra ser eu, eu precisava competir em pé de igualdade, 
precisava está criando, solicitando ações de nós mulheres, quando trago a pauta da 
criança com deficiência é por que eu acredito que a nossa sociedade precisa ter 
acessibilidade pra que todos nós homens e mulheres possa está construindo isso 
por uma sociedade pelo menos um pouco mais justa. Quando eu coloquei a pauta 
de crianças e adolescentes por que eu acredito também que deve lutar por esses 
sentimentos que são importantes que constantemente tem seu sentimentos violados 
eu acredito que fiz isso com muita competência. Quero aqui colocar que no meu 
fazer profissional em quanto assistente social continuarei defendendo, continuarei 
sendo a voz daqueles que muitas vezes vivem invisíveis e não tem a cesso as 
politicas publicas, esse é o meu compromisso, esse foi e será sempre o meu 
compromisso. Posterior concedeu a parte adiu Alyson, Vereadora desde o inicio de 
sua fala fiquei aqui me segurando para fazer uma intervenção, mais nesse 
finalzinho quero dizer que muito me orgulha ter dividido durante esses três anos e 
dez meses acentos aqui nessa casa legislativa com vossa senhoria, por que fui 
testemunha e sou testemunha da sua luta, pelas crianças especiais, as audiências 
públicas que vossa senhoria promoveu, as visitas em outras cidades para tentar 
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fazer o melhor para as crianças especiais do nosso município, infelizmente essa é 
mais uma frustração desse mandato que através de sua fala você também sai 
frustrada por não termos conseguidos proporcionar as crianças especiais do nosso 
município um atendimento de qualidade, aonde se achou melhor gastar mais 
dinheiro do economizar sem contar na comodidade e conforto que seria dada a 
essas crianças se fosse feito o que a Sra. Sugeriu através desse mandato. Com 
relação a sua participação na politica, quer dizer que a nossa cidade perderá pela 
sua participação nessa politica, a sua ausência nos debates, quem perderá será o 
povo da nossa cidade, mais eu tenho certeza que a Sra. Não vai parar por aqui, 
vossa excelência continuará dando a sua contribuição de forma ativa, efetiva pra 
população de nossa cidade isso não tenho dúvidas. Quero aqui parabeniza-la pelo 
seu pronunciamento e dizer que sou um fã seu. `` O Vereador ITAYGUARA 
GLAUBER DANTAS MEDEIROS: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Na tarde de hoje eu não 
podia deixar de parabenizar essa vereadora que aqui antecedeu, Vereadora essa 
que posso li dizer que foi um ponto fundamental no mandato, não só o meu mais os 
das Vereadoras dessa casa que abrilhantou essa casa com suas ideias, com seus 
projetos, com seu jeito de trabalhar, com capacidade e amor igual aos discursos 
que você faz, bonito, bem pontuado. O município vai perde muito com a sua 
desistência, mais Deus sabe de tudo, eu acredito que nós do povoado Cobra 
estamos tristes por perde uma Vereadora igual a essa, que mostra que é capaz, 
que traz as bandeiras das pessoas que precisão. Fica aqui as vozes de todos os 
Vereadores dessa casa e a voz da população Parelhenses, muito obrigado 
Vereadora Rogéria. Posterior concedeu a parte adiu Zenilda, fico muito triste em 
saber que a nobre colega vai nos deixar tão preparada que é, honrou tanto a classe 
feminina, tenho certeza que você era reeleita pelo seu trabalho e seu compromisso. 
Tudo você fez com perfeição, mais eu quero li dizer que eu fiz uma grande amiga, a 
gente até não se conhecia antes, a nossa amizade permanecera para sempre. 
Também queria agradecer e parabenizar o Ministro da Republica, meu amigo 
pessoal Rogério Marinho, esse ministro colocou pro nosso município e lutou junto 
com esse Vereador a central de cortes que fomenta em Parelhas o equivalente a 
dez milhões de reais, tendo em vista que a gente já tem uma parte desse recurso e 
vai melhorar a infraestrutura do nosso bairro São Sebastião. Foram feitos alguns 
vídeos falando da central de cortes, mais não posso deixar de falar nos nomes 
pioneiros desse projeto. Meu amigo André da ECON que foi o pioneiro do faquista 
do nosso município, não posso esquecer aqui no nome de Eva. Em 2017 que 
tentaram fechar as fábricas de costuras, fizemos uma audiência publica e está aqui 
o sonho se tornando realidade, esse tão sonhado galpão da central de cortes. Eu 
tenho uma coisa pra dizer, a gente que é da Cobra a gente sonha e corre atrás. Que 
Deus abençoe e vamos a luta. `` O Vereador FRANK KLEBER DE LIMA: deu início 
ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida 
declarou: ´´ Quero aproveitar a minha tribuna hoje para falar de duas proposições 
que apresentei nessa casa. Dar um boa tarde alguns es alunos meus. Inicio com o 
requerimento 388 que solicita ao Sr. Antônio Carlos de Araújo para que o mesmo 
veja a possibilidade de fazer um estudo de viabilidade de que seja instalada uma 
agência da caixa econômica federal, luta minha nessa casa, estou repetindo esse 
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requerimento, nós entendemos que pra que seja instalado essa agência e uma luta 
e uma construção de muitas mãos mais estamos dando o ponta pé inicial, estamos 
aqui apresentando a proposta, estou apresentando esse requerimento que se deus 
quiser sendo aprovado, nós vamos procurar o superintendente da caixa no RN e 
entregar esses requerimento pessoalmente. Entendo que a instalação dessa 
agência é de fundamental importância, Parelhas é um grande polo, uma cidade que 
está em franco desenvolvimento, temos Equador, Santana do Seridó, Carnaúba dos 
Dantas, Jardim do Seridó, Junco do Seridó, várias cidades próximas, entendo que 
Parelhas pelo seu crescimento, seu desenvolvimento comporta uma agência da 
caixa econômica, sabemos que na cidade existe pontos da caixa mais não oferece 
todos os serviços que uma agência oferece. O principal objetivo com certeza essa 
agência instalada no nosso município vai evitar que vários parelhenses se desloque 
para as cidades como Currais Novos e Caicó. Posterior concedeu a parte adiu 
Wellington, parabéns pelo o discurso pela luta e dizer que infelizmente na época do 
atraso de Parelhas nós tínhamos um posto de serviço da caixa econômica, o grupo 
politico que administrava Parelhas naquela época, pra que nós naquela época invés 
de um posto de serviço passasse a ter uma agência da caixa econômica, veja que 
hoje não eram pra estar discutindo isso, Parelhas já era pra estar com a agencia da 
caixa funcionando, mais infelizmente o grupo do atraso não teve a força politica pra 
que isso acontecesse. Reforçando que essa é uma luta pra ser construída por 
várias mãos é importante que toda a classe politica aqui de Parelhas se unam pra 
que seja instalada essa agência da caixa econômica federal., repito pelo 
crescimento, pelo o que a cidade de Parelhas representa no Seridó é importante 
demais essa instalação. Quero falar de um requerimento que dei entrada junto com 
a Vereadora Rogéria nós já estamos aqui repetindo esse requerimento onde nós 
estamos solicitando para que a gestão se organize para instalar no nosso município 
um museu, sabemos que é de fundamental importância um museu na cidade, por 
que vai preservar a memoria de um povo e a memoria de sua cidade. A gente está 
entrando com essa matéria aonde a gente solicita do gestor um museu no nosso 
município, até por que nós temos vários Parelhenses, temos Tertuliano, várias 
pessoas que tem muito material, tem uma cultura viva e esse acervo Dr. Ulisses que 
pode sim ser doado e também tem essa parte do futebol, o esporte temos aqui um 
acervo grande do esporte no nosso município, então a ideia seria um espaço pra 
que possa juntar e fazer com que a memória de Parelha seja preservada nesse 
museu. Posterior concedeu a parte adiu João Dantas, queria parabenizar pelo seu 
discurso, desde o começo do meu mandato eu tinha essa ideia, eu cresci vendo em 
Carnaúba dos Dantas vendo aquele museu, meus pais, meus avós me levavam, 
cresci e quando eu cheguei aqui em Parelhas e não tinha museu e eu acreditava 
por que é muito bacana, principalmente a história. Termino meu pronunciamento, a 
politica já iniciou todos nós estamos mostrando nossas propostas, nosso trabalho e 
vendo atentamente o pronunciamento da nobre Vereadora e de fato essa casa 
perde, vossa excelência fez um trabalho brilhante nessa casa nas causas sociais, 
mais vossa excelência vai ter um futuro brilhante pela frente, vai refletir, eu acho 
que pessoas que defendem causas como você defendeu brilhantemente nessa 
casa, precisa de pessoas que tenha visão de inclusão social, essa visão de 
democracia, visão do bem ao próximo, principalmente a inclusão social tão discutida 
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mais as vezes é colocada só na teoria, mais nós sabemos que quando vai pra 
pratica foge um pouco do que foi debatido.   Desejo um período eleitoral pelo menos 
com respeito e vou terminar com uma frase que o Deputado Francisco gosta muito 
de falar, na politica não são as pessoas que devem brigar, são os ideais, estamos 
aqui pra discutir as ideias, temos nossas diferenças politicas, mais na politica eu 
entendo  que o que deve brigar são as ideias e não as pessoas. `` O Vereador 
WELLINGTON ARAÚJO SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Sr. Presidente hoje eu dei 
entrada em um projetos se lei e dois requerimentos. Projeto de lei que nomeia a rua 
projetada no povoado Santo Antônio de Fortunato Angelo da Silva, Sr. Fortunato é 
pai de nossa amiga Margarida da maternidade, na próxima sessão irei fazer a 
defesa sobre esse projeto de lei (povoado Juazeiro) e como eu venho lutando em 
relação a CNH popular aqui no RN, ao verificar e pesquisar nas redes sociais eu 
descobri que na câmara dos Deputados existe um projeto de lei de N° 3904/2019 de 
autoria do Deputado Emerson Miguel do PROS do Paraná que cria o programa  
CNH social a nível nacional, então como eu engatinhei a luta pela CNH popular aqui 
no RN, nós vamos começar engatinha a luta pela CNH social a nível de Brasil. 
Estou aqui com um requerimento interessado ao Presidente da Republica o Sr. Jair 
Messias Bolsonaro, pra que o mesmo dentro das possibilidades financeiras do 
tesouro nacional efetue estudos junto a equipe econômica do seu governo e ao 
CONTRAN conselho nacional de transito coma finalidade de instituir o programa 
CNH popular a nível nacional destinada as pessoas de baixa renda, com a 
finalidade de possibilitar um acesso gratuito a serviço de habilitação para conduzir 
veículos auto motores. Para a camada mais pobre da população a CNH constitui 
uma oportunidade a mais de conseguir emprego e atividades econômicas, então Sr. 
Presidente, alguém pode até achar que o vereador Tom ao encaminhar um 
requerimento a câmara municipal de Parelhas para o Presidente Jair Messias 
Bolsonaro tá ficando doido, mais isso eu fiz a anos atrás quando comecei a 
interessar ao então Presidente Fernando Henrique Cardoso solicitando do mesmo a 
possibilidade de instalar uma agência do INSS em Parelhas, Graças a Deus essa 
luta através de Fernando Henrique Cardoso depois foi através de lula e por fim a 
Presidente Dilma que na época o Ministro era Garibalde Alves Filho, graças a essa 
luta a esse sonho Parelhas hoje está contemplada com a agência do INSS. São 
lutas que a gente inicia, que acredita e que confia que um dia nós poderemos 
realizar, não será diferente na luta da CNH social a nível de Brasil, é isso que o 
mandato do Vereador Tom sempre vem buscando, buscando politicas publicas para 
beneficiar as famílias de baixa renda em conseguirem aquilo que realmente 
necessitam que é a carteira de habilitação, então é mais uma luta que o Vereador 
Tom está buscando pra que nós possamos atender essa camadas de pessoas 
humildes que muitas das vezes querem possuir a CNH mais pelo alto custo que a 
mesma tem em torno de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) fica difícil e quase que 
impossível, por que ele tem que fazer a opção ou eu pago a habilitação ou deixo 
minha família sem comer, então entre a carteira que uma necessidade, mais a 
necessidade maior é a alimentação dos seus familiares, a opção é justamente a 
segunda que é alimentar a família. No mesmo contesto, desta vez não CNH desta 
vez a então Vereadora Fatima através de outro requerimento que ela encaminhe 
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para a Assembleia um projeto de lei criando o programa e dano continuidade no 
programa moto legal, a lei que hoje existe ela atende as motocicletas até 155 CC, 
mais nós entendemos que diante da evolução da indústria automobilística ela 
avançou o número mais alta de cilindradas em motos, inclusive acima de 160 CC, 
praticamente essa lei que já existe a nível de estado que beneficiou as de 155 CC 
ela já está além de uma realidade atual, então o requerimento solicita a 
Governadora Fatima Bezerra que ela, dentro de um contesto já que enviou para a 
Assembleia o projeto de lei, que é lei hoje dispensando o pagamento de IPVA motos 
até 2018 encaminhe para a Assembleia um projeto de lei que também possa existir 
a inzenção de motos de até 250 CC, eu acredito que vai atendeu uma camadas de 
pessoas que hoje vivem de trabalho e por ter uma condição financeira difícil não 
tem como conseguir a CNH popular, então é importante esse requerimento, ao ser 
atendido quem vai sair ganhando com isso é a população e nós vamos diminuir de 
forma considerável essa questão de todas as vezes que as blitz para o nosso 
município, apreenderem motos pelo fato do proprietário não está habilitado. É mais 
uma luta do mandato do Vereador Tom que vem trazendo para essa casa para que 
nós possamos dentro de um contesto da lei beneficiar aqueles que por ventura 
precisam está habilitados mais a situação financeira dos mesmos não comportam, 
então é mais uma luta, é mais um trabalho e se Deus quiser nós vamos continuar 
trabalhando pra que essas pessoas sejam atendidas. No contesto final, amanhã 
vamos realizar a audiência pública pra discutir justamente a questão das blitz do 
nosso município, questão essa que na 7° sessão desta casa, eu defender o 
requerimento da realização de uma audiência publica, infelizmente o cidadão ou 
uma cidadã de forma criminosa cortou meu pronunciamento e jogou nas redes 
sociais desvirtuando e criando um pronunciamento fictício aonde dizia que o 
Vereador Tom tinha solicitado as blitz para Parelhas, eu como tenho a consciência 
tranquila, do dever cumprido e da responsabilidade que o povo de parelhas me deu 
ao votar em mim pra estar nessa casa nos representado, eu sempre trabalhei numa 
trajetória de responsabilidades e não é por isso que não vou deixar de está fazendo, 
e não é por isso que vou baixar a minha cabeça para aqueles que querem derrubar 
o Vereador Tom, a esse que querem me derrubar eu vou dizer a minha conversa 
com vocês vai ser na justiça, ai a justiça vai dizer se aquilo que vocês fizeram é 
crime ou não, no meu curto entender jurídico eu acredito que é crime, cortaram meu 
pronunciamento e montaram uma situação da qual eu não disse nessa tribuna, 
então a esses a minha conversa vai ser na justiça, mais aqueles que querem 
vencer, aqueles que querem contribuir para que Parelhas continue crescendo e 
desenvolvendo a esses eu tenho a satisfação a dar por que se estou nessa casa foi 
esse povo que me elegeu e através dessas pessoas que me elegeram que estou 
cumprindo o mandato Vereador por 6 mandatos, eu sempre cumpri com 
responsabilidade, com coerência, com a verdade e acima de tudo com a coragem 
de enfrentar aqueles que não quer o bem de Parelhas, de enfrentar aqueles que só 
pensam neles mesmos, mais esquecem que acima deles está Deus e está a 
população, principalmente a população mais carente do nosso município. Quero 
concluir convidando a todos para que amanhã a parti das nove e trinta possam 
acompanhar a página do face bock vai ser transmitida pelo face bock dessa casa, 
para que a população veja a verdade das coisas, não vejam coisas que as pessoas 
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criminosas fizeram contra o mandato do Vereador Tom quando cortam um 
pronunciamento colocando a mentira em vez de colocar a verdade, amanhã a parti 
das nove e meia iremos discutir essa situação das blitz em Parelhas, eu vou dizer, a 
intensão de discutir as blitz não é pra prejudicar aqueles que não tem habilitação, 
não é pra prejudicar aqueles que o IPVA dos seus veículos, muito dessas motos e 
veículos que foram apreendidos os proprietários não tiveram como providenciar a 
sua documentação que nós estamos numa pandemia e o DETRAN estava fechado, 
aí não tinha como se conseguir a habilitação nem os documentos. ``     De acordo 
com os lideres  foi dispensado o HORÁRIO DE LIDERANÇAS. Com a presença 
dos Vereadores: Humberto Alves Gondim, Alyson Wagner de Oliveira, Romisélia 
Araújo Santos Silva, Frank Kleber de Lima, Francisco Genidson de Azevedo 
Dantas, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, João Dantas Filho, José 
Patrocínio Dantas Neto, Itayguara Glauber Rogéria Layanne Caldas Dantas, 
Itayguara Glauber Dantas Medeiros e Wellington Araújo Silva iniciou-se a ORDEM 
DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 - Justificativa PEDIDO DE VISTA – Vereador: 
Wellington ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 011/2020 – 

CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A 
MONALISA RÉGIA DE LIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 
009/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM 

FERNANDO GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. (FICOU EM “Pauta” PARA PROXIMA SESSÃO) ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 010/2020 – CONCEDE A COMENDA SENADOR 
DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. MAÉCIO SALÚSTIO DANTAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 
012/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM 
LEANDRO SILVA DE ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 013/2020 –  CONCEDE A COMENDA SENADOR 
DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. SEBASTIÃO GILTON DANTAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 
014/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A SR.ª. GIRLEANE 

CARLA DANTAS ASSIS RAPOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
REQUERIMENTOS:   372 ao 380; PARECER DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF); ●PROJETO DE LEI 
DO LEGISLATIVO Nº 020/2020 – DAR-SE O NOME DE “ MARIA SILVA SOUZA - 

TORTA”, A RUA PROJETADA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE 
PARELHAS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 015/2020 –  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A 
JOVEM LUANA CRYSTINA SANTOS SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 016/2020 –  CONCEDE TÍTULO 
DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. WILLIAN NOVELLI ZANOL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 017/2020 –  
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. GUILLERMO JOSÉ 
RODRÍGUEZ NIEBLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 018/2020 –  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 

PARELHENSE, A JOVEM ARIANE CLARA DE MEDEIROS SILVA, E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 019/2020 –  
CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A Sr.ª. 
MARLENE PEREIRA DE SOUZA DINIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PAUTA 
PARA A PROXIMA SESSÃO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 - EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 020/2020 – 
DAR-SE O NOME DE “ MARIA SILVA SOUZA - TORTA”, A RUA PROJETADA DO 
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 011/2020 – 

CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A 
MONALISA RÉGIA DE LIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 015/2020 –  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 
PARELHENSE, A JOVEM LUANA CRYSTINA SANTOS SILVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 016/2020 –  
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. WILLIAN NOVELLI 
ZANOL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 017/2020 –  CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, 

AO Sr.º. GUILLERMO JOSÉ RODRÍGUEZ NIEBLA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 018/2020 –  

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A JOVEM ARIANE CLARA DE 
MEDEIROS SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO 
DO LEGISLATIVO Nº 019/2020 –  CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO 
PEREIRA DE MACÊDO, A Sr.ª. MARLENE PEREIRA DE SOUZA DINIZ, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO; ●PROJETO 
DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 009/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

PARELHENSE, AO JOVEM FERNANDO GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS:  384 ao 390; “AS MATERIAS 
PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL 
(CLRF), SERAM ENCAMINHAS, PELA SECRETARIA DA CASA, NA PRÓXIMA 
SEGUNDA FEIRA, CONFORME O ARTIGO 37º, DO REGIMENTO INTERNO DA 
CAMARA MUNICIPAL” - ●PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 012/2020 – 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARELHAS PARA O 
MUNICÍPIO DE PARELHAS. ●PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 021/2020 –  
DAR-SE O NOME DE “FURTUNATO ÂNGELO DA SILVA”, A RUA PROJETADA 
DO POVOADO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 
022/2020 –  DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DO DIA 
DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 020/2020 –  CONCEDE A 
COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A Sr.ª. INÁCIA ARAÚJO 
DANTAS DE MEDEIROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 021/2020 - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

PARELHENSE, AO Sr.º. ROBERTO PIEMONTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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