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

 

Às quinze horas do dia dez de setembro 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° 344 ao 355/2020. Moção de pesar 044 e 
045/2020. Passando para o Pequeno expediente: João Dantas Filho, Alyson Wagner 
de Oliveira, Wellington Araújo Silva, Itayguara Glauber Dantas Medeiros, Frank 
Kléber de Lima, Romisélia Araújo Santos Silva,  José Patrocínio Dantas Neto, 
Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra.  Passando para o Grande 
Expediente: O Vereador FRANK KLEBER DE LIMA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Eu quero dividir minha 
tribuna em três temas, quero iniciar com um tema que falei agora no pequeno expediente, 
uma proposição que dei entrada hoje na casa que foi o requerimento 347, aonde eu 
solicito do secretario de segurança do RN a possibilidade de uma sessão de uso do CDP 
de Parelhas para a associação dos bombeiros civis do nosso município. Sabemos que o 
CDP está sem uso, está desativado e nós sabemos que nós temos uma grande 
associação aqui prestando um grande serviço a população, que a associação dos 
bombeiros civis, inclusive a pouco tempo reconhecida nessa casa como de utilidade 
publica, estamos trabalhando para ser reconhecida a nível estadual através do Deputado 
Francisco, estamos solicitando essa sessão de uso pra que o CDP, ou pelo menos uma 
parte dele fique disponível para associação dos bombeiros civis, os serviços prestados 
pela associação dispensa comentários, no caso que tivemos um incêndio que toda a 
população acompanhou o brilhante trabalho dos bombeiros civis. Então é uma espécie de 
reconhecimento pelo trabalho que essa associação tem para o nosso município, nosso 
mandato já vem discutindo, já vem conversando com associação a muito tempo e aqui eu 
quero parabenizar, nosso amigo Everton está aqui presente, quero parabenizar todos os 
bombeiros e a gente está entrando com esse requerimento. Agora vou ser muito honesto 
com a população, requerimento é uma ideia, vamos colocar o requerimento debaixo do 
braço e vamos correr, tem a parte da documentação que a gente precisa saber como é 
que está, se Deus quiser vamos lutar para que acessão de uso do CDP de Parelhas para 
associação dos bombeiros civis. Sr. Presidente, quero entrar aqui em outro tema que é 
mais educacional, que como nós sabemos um tema importante e deve ser sim discutido e 
debatido com a população que é o setembro amarelo. Estamos no mês do setembro 
amarelo, um mês que serve de alerta para que cada um de nós pudéssemos escutar mais 
os problemas das pessoas, hoje eu estava lendo um artigo o Brasil anualmente ele 
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registra em torno de 12 mil suicídios em todo o país durante o ano todo, é uma triste 
realidade, 96% desses problemas são ocasionados por transtornos mentais, ocasionada 
através da depressão, do abuso de substancias químicas, do transtorno de bipolar e é 
importante que a gente traga esse tema pra debater nessa casa, principalmente por esse 
mau que estamos vivendo que é a  depressão, isso é um cuidado que devemos ter é o 
ano todo com as pessoas mais próximas, mais esse mês exclusivamente para se discutir 
essa questão da depressão e principalmente do suicídios em nosso município, é 
importante que a gente fique atento os pontos como transtornos mentais, a tentativa 
prévia do suicídio, alguma pessoas passam por problema de depressão. Sabemos que a 
internet hoje tem muitos meios de acesso ao suicídio, então é um tema polemico, mais 
um tema que a gente deve trazer e o município possa está atenta com campanhas e a 
gente que está próximo das pessoas que está passando por problemas de depressão, 
que a gente ajude por que é um problema sério que deve sim ser tratado. Estou trazendo 
esse tema pra cá por que sabemos que o dialogo, a conversa nesse momento com 
pessoas que passam por esse problema é fundamental, a depressão pode pegar 
qualquer um de nós, qualquer um pode passar por esse problema. Estou trazendo esse 
tema aqui, inclusive nós aqui aprovamos leis de prevenção para ser debatidas nas 
escolas, que é um tema que precisa ser muito analisado com cuidado, pelas igrejas, 
escolas, instituições públicas em relação a essa situação. Eu sou professor e agente 
acompanha jovens com problema de depressão, não só da com a idade acima de 40 50 
anos não os jovens também com esses problemas de depressão. Esse tema eu trouxe 
para a gente fazer uma breve consciência da importância do mesmo. Pra finalizar eu 
quero aqui fazer um destaque bem rápido em relação a posição que foi tomada pela 
Governadora, os retornos das aulas presenciais só em 202, uma decisão muito difícil não 
é fácil, sabemos que divide a opinião pública, mais no geral pelas pesquisas que a maior 
parte da população não é a favor do retorno das aulas nesse momento, acredito que foi 
uma decisão acertada, lembrando que essa decisão seriam para as escolas públicas, as 
escolas particulares cada uma fazer sua analise. Posterior concedeu um aparte ao edil 
João Dantas, minha esposa que trabalha no estado com criança deficiente, ela está indo 
até a residência levar material e com essa decisão, as mães não colocariam mais os 
filhos esse ano na escola. Uma decisão acertada até por que sabemos que o ano está 
praticamente perdido, acredito que a saúde é mais importante. Lembrando que o decreto 
é a nível estadual mais a Governadora deixou bem claro e cada município pode tomar 
essa decisão e o comitê municipal com certeza vai opinar em relação a esse tema tão 
importante. Essa semana comemoramos o 7 de setembro aniversário de nossa pátria, a 
importância da nossa independência na parte democrata e que a gente continue 
valorizando a democracia, as instituições independentes, todos os poderes Legislativo, 
executivo e Judiciário.  A Vereadora ROMISÉLIA ARAÚJO SANTOS SILVA: deu início 
ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: 
´´ Quero dar boas vindas a Emerson, ao filho de Fernando, a Rodrigo ficamos felizes com 
esses jovens que se encontram na nossa casa Legislativa, quero fazer referencia a 
Emerson que é um militante dos bombeiros civis e representante do conselho da 
juventude, conselho que ficou só no papel. Essa casa votou vários pedidos de criação do 
conselho, ao mesmo tempo é uma prerrogativa minha, eu acho que precisava rever todos 
os conselhos, não estou dizendo os membros mais sim a gestão municipal pra ter mais 
responsabilidades com o que desrespeito o conselho, mais quero li agradecer Emerson 
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pela sua presença e sabendo do papel que é fundamental dos bombeiros civis, em nome 
do colega que dirijo através da mesa Frank Cleber de Lima o que for melhor para 
Parelhas a vereadora Romisélia vota sim, aonde o mesmo entra com uma solicitação 
junto ao governo do estado a sessão de uso daquele prédio, nada mais justo para 
aquelas pessoas que estão a frente dos bombeiros civis de nossa cidade, pode contar 
com meu voto e quero li parabenizar. Peço a permissão para mim sub escrever esse 
requerimento de grande importância. Em nome da funcionária Fabiola quero parabenizar 
também dona Luiza, a vô do nosso colega Rafael dona Irene que também está 
aniversariando no dia de hoje, minha amiga a qual quero mandar aqui meus parabéns e 
em nome de dona Irene e Fabiola eu parabenizo todos que fazem aniversário agora no 
mês de setembro, inclusive meu filho Antony Gabriel que dizia hoje que iria ficar maior de 
idade que vai completar 21 anos, o tempo passa muito rápido, mais vocês sabem que 
filho é coisa preciosa, família é presente de Deus, no próximo dia 21 Antony completa 21 
anos, achando que é maior de idade, mais quem manda nele até os 50 sou eu, brincando. 
Através do nobre colega Alyson que me dirijo através da mesa que colocou na tarde de 
hoje duas moções de pesar pelo falecimento de Alexandre Manoel da Cachoeira, 
conhecido por Alexandre, irmão de Elza a família é muito grande e que nos deixou na 
ultima segunda-feira com muita tristeza para toda a família, ele teve uma doença e foi 
muito rápido a óbito, Sr. Cirilo também que era muito amigo de meu pai deixa saudade a 
todos que fazem a comunidade Sussuarana, cumpriu a missão e Deus os chama essas 
pessoas. O mês de setembro Sr. Presidente, é comemorado setembro amarelo o mês 
contra o suicídio, quero aqui deixar um recado através da igreja católica, ouvindo o Pa. 
Romulo que graças a Deus, depois do protocolo do governo do estado as nossas igrejas 
tanto católicas quanto as evangélicas abrem suas portas. Pra minha felicidade, fiquei até 
emocionada no domingo quando voltava a assistir a missa na igreja matriz de São 
Sebastião, eu dizia ao próprio Pa. Romulo que a gente assiste pelas mídias sociais mais 
não é igual você assistir na casa de Deus, cada um tem sua religião, respeito cada 
pessoa, mais a minha igreja é a católica. Em nome do Pa. Romulo e juntamente com a 
equipe de psicólogos estão atendendo as pessoas, manhã, trade e noite de segunda a 
sexta aonde ele dizia que iria estender o atendimento para o sábado e o domingo. 
Sabemos que depois dessa pandemia muitas pessoas vão ficar com problemas 
psicológicos e precisa desse cuidado, desse atendimento com as famílias do nosso 
município, é uma responsabilidade muito grande e a nossa igreja matriz através do Pa. 
Romulo parabenizar todos que fazem a igreja de São Sebastião, inclusive nosso amigo 
Pero que está aqui prestando serviço a nossa casa Legislativa, que é uma das pessoas 
também da igreja. Pa. Romulo está tendo esse cuidado na salinha de escuta na semana 
manhã, tarde e noite, vai estender nos finais de semana. Quero também parabenizar 
todos que fazem a EMATER de Parelhas através do chefe Cesar Oliveira, o Diretor da 
EMATER do RN, em nome de Cesar quero parabenizar os funcionários da EMATER de 
Parelhas Rogério Castilho, Ozenaldo, Romilson, o Veterinário Toni que está cuidando de 
um projeto que o governo está trazendo através de um requerimento que foi votado nessa 
casa com relação a compra num valor bem baixo de alimento para seus animais depois 
das queimadas que toda Parelhas e região sabem. Ano passado foi vendido feno a R$ 
7,00 (Sete reais) e a parceria do governo do estado através da EMTER do Parelhense 
Cesar Oliveira que trouxe para o município de Parelhas o agricultor familiar, vai ter direito 
de comprar aquele feno no valor de R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos) através da 
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associação eu vi a Presidente falando que já estava de posse de quantidades de ração 
que vai ser comprada e na próxima segunda-feira esta fazendo o deposito pra que no 
tempo mais rápido possível possa chegar esses alimentos para os agricultores. Estou 
preocupada Sr. presidente, ontem foi publicado através de mais um boletim do COVID-19 
que já existe mais 20 casos sendo monitorados no município de Parelhas, queria 
pergunta ao nobre colega Itayguara se o comité tem alguma reunião agendada, por que 
eu conversando com o colega Netinho ele disse que está preocupado com um possível 
surto de COVID-19 no município de Parelhas. Então eu não sei de fato o que o comité 
está planejando para os próximos dias, na verdade nesses últimos dias deram uma 
esfriada com o COVID-19, as pessoas estão se protegendo mais até agora não foi 
agendada a audiência publica para a prestação de contas dos valores que chegaram no 
município de Parelhas, para que possamos acompanhar como anda os valores que o 
município recebeu, são valores muitos altos para o combate ao COVID-19.                           
`` O Vereador ITAIGUARA GLAUBER DANTAS MEDEIROS: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Estamos com saudades de duas pessoas, de Pureza e Lúcia que sempre estava aqui 
nessa casa. Queria abrir meu discurso parabenizando em nome de Fabiola e meu filho 
Gustavo Glauber que acredito que todos vocês são prova que quase todas as quintas ele 
estava aqui acompanhando, não está mais por que está morando em São Paulo. Eu aqui 
assistindo os discursos dos nobres colegas, eu queria parabenizar o Vereador Frank que 
eu levantei a bandeira sobre os elefantes brancos que existe em Parelhas, vossa 
excelência está fazendo um bom uso daquele elefante branco que é o antigo CDP, uma 
sessão de uso para essas pessoas que tão bem representa o município de Parelhas, não 
só em representatividade e também em socorro, em ajuda, em auxílio   como o bombeiros 
civis de nossa cidade, nada mais justo essa sessão de uso pra essa entidade, se precisar 
do meu voto, da minha ajuda e acredito que os demais Vereadores vão ser contra. 
Quando as ideias são boas a gente abraça e vamos a luta, o requerimento é uma 
sugestão é um pedido, pedido quando é bem feito e coloca embaixo do braço ele sai, teve 
muita luta nessa casa que saiu. Quero agradecer ao Prefeito, por que hoje eu acordei 
com um barulho na Roberto Pereira da Costa, um barulho muito bom, a Roberto Pereira 
da Costa é uma das ruas mais largas do nosso município e temos uma pedra obstruindo a 
rua e hoje estava começando o trabalho de retirada, imaginem a animação das pessoas 
que ali residem, a gente sabe que começou o calçamento que vai vim até o cemitério, 
lutamos para o calçamento do cemitério a RN e que vai ligar o Ivan Bezerra e o Cruz do 
Monte. A gente tem que ser coerente temos que bater quando merecem e tem que 
parabenizar quando merecem. Tenho que mostrar um pedido de providência que fiz aqui 
a duas semanas atrás sobre a iluminação pública da pracinha do Dom José Delgado, as 
crianças adoram brincar na pracinha, pessoas caminhando mais ela está precisando de 
uma revitalização na iluminação pública, não é fácil, tendo em vista no mesmo dia que 
protocolei esse pedido de providencia tinha feito também a solicitação para na estrada da 
cidade próximo a ponte já foi feita mais a gente não pode esquecer da pracinha. Quero 
agradecer, na ultima semana no dia 03 eu viajei para Brasília, fui protocolar alguns ofícios 
e solicitações do mandato do Vereador Itayguara, fui ao ministério do desenvolvimento do 
meu amigo ex-Deputado Federal Rogério Marinho solicitando a tão sonhada central de 
corte, a gente sabe que os 5% dos R$ 10.000.00,00 (Dez milhões de reais) já está na 
conta, mais queremos que comecem, sei que é difícil, uma obra muito grande, mais já foi 
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sonhado aqui nessa casa o IFRN e saiu do papel, já foi sonhado nessa casa o INSS e 
saiu do papel. Quando a pessoa pega o requerimento que é só um pedido e coloca 
embaixo do braço e corre atrás sai, por que a gente que gosta de Parelhas a gente não 
bota só um requerimento não, colocamos sonhando que seja feito, já sonhado com a 
inauguração. Sou um Vereador de primeiro mandato mais eu já tenho requerimentos que 
solicitei, fui atrás e saiu. Aqui temos muitos Vereadores que trabalham que são 
inteligentes e busca o melhor para Parelhas, tenho certeza que muita gente não assiste 
as nossas discursões, não assiste nosso trabalho e fica julgando. Tendo em vista que 
colocaram um negócio aí, dizendo que o Vereador Itayguara não faz nada, fiz um vídeo 
coloquei na internet só algumas coisas que a gente correu atrás, eu li digo eu não ganhei 
pra brincar de ser Vereador não, fui na rua pedir votos pra trabalhar pelo nosso município. 
Eu sempre disse que meus dois orgulhos primeiro é ser do povoado anto Antônio da 
Cobra e a outra, me orgulho de ser Parelhense, essa terra de homes e mulheres 
guerreiras, temos 30% de mulheres na nossa casa Legislativa, a gente ver que está na 
politica Parelhense. Solicitamos vários requerimentos, protocolamos vários ofícios e quem 
ganha é a população de Parelhas.``  O Vereador WELLINGTON ARAÚJO  SILVA: deu 

início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida 
declarou: ´´ Ao iniciar meu discurso eu queria parabenizar o município de Parelhas em 

especial a nossa bandeira, bandeira do município de Parelhas que através da lei 516 de 
12 de setembro de 1972 ela passou a existir, então queria parabenizar nosso município 
por ter no dia 13 de setembro de 1972, na época o Prefeito era o saudoso Mauro 
Medeiros o secretário de administração era Josemar Alves de Macêdo em memoria. Sr. 
Presidente vou fazer um pronunciamento diferente hoje, vamos adentrar num período 
eleitoral, período de fundamental importância para os municípios Brasileiros, importante 
por que a população vai escolher os futuros representantes do povo, na qualidade do 
poder Executivo que será o Prefeito e o vice Prefeito e na qualidade do poder Legislativo 
que serão seus Vereadores. É importante que a população fique atenta a este momento 
de fundamental importância, vai chegar o momento aonde nós que estamos nos 
colocando na qualidade de pré-candidatos vamos adentrar em suas casas, muitos 
mostrando o pensamento pelo qual quer conseguir êxito e chegar tanto no Executivo 
quanto o Legislativo, alguns com propostas outro com promessas e a população tem que 
saber diferenciar aonde está a verdade se realmente pós eleição, pós eleito e ao assumir 
o poder Executivo e o poder Legislativo e realmente vão cumprir com aquilo que 
prometeram. Nós temos uma experiência em períodos eleitorais desde 1982 , nós 
sabemos a trajetória que é um período eleitoral, queria chamar a atenção de toda a 
população de Parelhas, estamos iniciando o pleito, mais estamos sentindo a quentura que 
vai ser essas eleições, muitos que a três anos e cinco meses talvez nem adentrassem 
nas residências, talvez nem perguntassem as necessidades pelas pessoas nas quais 
estavam passando, no período eleitoral a maioria dos pré-candidatos chegam para 
perguntar do que é que você está precisando, estou falando de quem está me 
acompanhando está entendendo. Muitos candidatos nesses momentos chegam nas 
casas das pessoas mais quando passa as eleição esquecem de tudo aquilo que ouviu 
nas residências, dos aperto de mãos, dos abraços e de perguntarem pós eleição o que 
realmente a população precisava, do que é que o município precisa para desenvolver, por 
que já enganou o povo, já comprou o voto, então é importante que a população tenha o 
cuidado de quando um politico inclusive eu chegar na sua residência perguntar o que é 
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que você está precisando, responda a ele que não precisa de nada. Nós que temos um 
acento nessa casa, principalmente nós que somos representantes do povo, apenas dê 
uma resposta que precisou de três anos e oito meses e vocês não chegaram nessa casa 
pra perguntar e não perguntou o que eu estava precisando, olha que eu precisei e muito, 
eu precisei de tomografia, eu precisei de ressonância, eu precisei de tratamento de dente, 
eu precisei de fazer uma consulta de vista, eu precisei que minha rua fosse pavimentada, 
eu precisei que as coisas acontecessem mais infelizmente vocês estão passando no 
período eleitoral. Então Sr. Presidente, população de Parelhas, principalmente aqueles 
que me acompanham no face bock prestem atenção no que eu estou falando, inclusive eu 
quero me incluir no meio, se eu chegar na residência de alguém falando esses absurdos 
me dê uma resposta cabível, me coloquem no meu canto e faça com que eu crie 
vergonha na cara e saia de lá envergonhado, por que é inadmissível que no período 
eleitoral, na hora que as pessoas tem nas mãos coisa mais importante que é o voto, que 
vai decidir por quatro anos o destino do município tanto no Executivo quanto no 
Legislativo o politico ou aquele que pretende ser politico vem com ofertas de dinheiro, 
ofertas baseada nas necessidades das pessoas, nas deficiências financeiras que elas 
tem, oferecer algo que naquele momento não tem como fazer. Vou repetir, prestem 
atenção no momento que vamos adentrar, período eleitoral que vocês vão ser visitados 
muitas vezes, cada partido tem dezessete candidatos, são cinquenta e um candidatos a 
Vereador, dois ou três candidatos a Prefeitos e vice Prefeitos, a população vai ser visitada 
por esses povo, a população no momento de necessidade, principalmente os mais 
carentes ela pode ser até enganadas nesse período, podem ser atendida nesse período, 
o pedido possa ser realizado, mais o importante é aonde chamo atenção e pós eleição, 
pós posse, será que essa pessoa que possa oferecer a ressonância que você está 
precisando, o tratamento dentário, pagamento da água e luz que você está devendo e 
outras coisas mais, o cimento que você precisa para fazer o serviço da sua casa, o tijolo, 
será que esse politico que chega na sua casa oferecendo isso ele merece seu voto, eles 
representa os destinos do município, quem vai responder é o eleitor. A coisa mais 
importante no dia 15 de novembro é escolher seus representantes e quem escolhe é o 
povo, se o povo não souber escolher, não vote naquele que trabalha realmente pra que a 
sua cidade se desenvolva para que a população tenha uma melhor qualidade de vida ele 
vai passar quatro anos reclamando do gestor, por que depois de eleito é isso que 
acontece. É um chamamento que eu estou fazendo nesse momento, mesmo a sessão 
não sendo transmitida pela as redes sociais da casa, mais está sendo transmitido pela 
minha página do face bock, tenho certeza que alguém está ouvindo e vai passar esse 
recado. É importante que a população de Parelhas  observem aqueles que hoje tem 
mandatos, vejam realmente o que eles estão fazendo pra desenvolver a cidade e pra dar 
uma qualidade de vida melhor para nossa população. Qualidade de vida melhor pra 
população são os quatros anos que nós passamos nessa casa e que o Prefeito passa na 
prefeitura, nós sabemos que tem muitos oportunistas de plantão, no momento eleitoral 
nas dificuldades que as pessoas tem, sem terem condições de tratarem de sua saúde, 
sabemos das dificuldades que temos nas ruas, muitos nesse momento chega com 
dinheiro, facilita seu tratamento, seu exame e depois, como é que fica a situação de 
vocês, por eu nas costas dizem que não vou fazer por seu voto eu comprei, muitos fazem 
isso, muitos daqueles no período eleitoral chegam com dinheiro li oferecendo, depois da 
eleição não olha pra você por que ele dizes eu comprei seu voto.`` O Vereador JOSÉ 
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PATROCINIO DANTAS NETO: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Sr. presidente, meu povo parelhenses eu 
subo hoje nessa tribuna e faço um discurso breve só pra compartilhar uma boa notícia 
para o povoado Santo Antônio da Cobra, cheguei um pouco atrasado na sessão de hoje 
por que fui acompanhar pessoalmente o pessoal da empresa, que agora durante essa 
próxima semana daremos inicio as obras de quatro trechos de ruas, são trechos da rua 
Inez Rodrigues da Silva, dois trechos, dois trechos da rua Tiago Pedro Rosendo Dantas, 
será uma obra executada com emendas parlamentares do Deputado Francisco do PT 
adquirido por parte do nosso grupo politico e aqui  um requerimento defendido pelo 
Vereador Netinho Senador e pela Vereadora Rogéria Dantas que também é autora desse 
requerimento. Atendendo esse requerimento o Prefeito municipal com o Deputado 
Francisco do PT estará executando essas obras. Falando em obras vou citar aqui o 
povoado Juazeiro que está em obras, Vereadora Galega vossa excelência é testemunha 
da luta que travei aqui nessa casa em prol do Juazeiro e estou apresentado o 
requerimento nessa casa também que solicita a pavimentação com recursos próprios da 
prefeitura municipal de Parelhas, a pavimentação da rua Gregório Emanuel vizinho a 
residência do Sr. Elizomi que é um ex combatente com seus 99 anos e foi um pedido dele 
ao nosso mandato na câmara municipal de Parelhas, estamos apresentando o 
requerimento e o Prefeito estará atendendo o mesmo com recursos próprios, não só esta 
rua no povoado Juazeiro, como também a rua da creche que está sendo pavimentada já 
iniciaram as obras, que é recurso adquirido pelo o Deputado Francisco do PT. Estive 
visitando durante o inicio da semana e a obra está lá em andamento, a população 
satisfeita e agradecendo ao nosso mandato, vencemos essa luta os Vereadores da 
bancada que apoia o Deputado Francisco, e agradecendo ao Deputado pela a indicação 
da emenda para a indicação da rua. Também a gente vai puxar a rua que é de frente a 
creche com recursos próprios a pavimentação. Eu tenho muita tranquilidade em andar no 
povoado Juazeiro e ter essa sensação de dever cumprido já que lá eu fui o Vereador mais 
bem votado, tirei em primeiro lugar nas urnas, então tenho uma obrigação e me sinto na 
responsabilidade de representar aqui na câmara. Acredito que estou fazendo justiça ao 
mandato que fui confiado pelas aquelas pessoas, tanto é que a gente pode observa que o 
Juazeiro é um canteiro de obras e nós temos hoje no município de Parelhas, não é 
diferente na Boa Vista dos Negros, lá nós temos a construção da praça em frente a 
capela, que é um requerimento de minha autoria e da vereadora Rogéria atendida pelo 
Prefeito Alexandre, aqui nosso agradecimento pois a praça está pronta e entregue e 
consequentemente após o povoado Juazeiro, construção de passagem molhadas, duas 
passagens molhadas no povoado Juazeiro, um requerimento do Vereador Pepeu e um de 
minha autoria que é a passagem molhada da Cobra, já está sendo construída uma no 
Juazeiro, a pavimentação de paralelepípedo do povoado até a passagem do rio 
solicitação do nosso mandato. Aqui na cidade de Parelhas temos obras em andamento 
fruto do nosso mandato junto com a bancada do MDB, a rua Irene Bezerra Duarte, roberto 
Pereira da Costa, quero lembrar também de uma outra obra que foi liberado este ano e 
está em andamento, são dois convênios de R$  300.000,00 (Trezentos mil reais) 
adquirido pela nossa bancada do MDB e liberada graças nosso empenho do mandato do 
Vereador Netinho Senador que ficou cobrando pra que o dinheiro focem liberados através 
da FUNASA, R$  300.000,00 (Trezentos mil reais) para a construção de 26 banheiros e   
R$  300.000,00 (Trezentos mil reais) para a construção de seis casas e é fruto do nosso 
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mandato da bancada do MDB do Prefeito Alexandre. Estou fazendo questão de subir aqui 
na tribuna pra prestar contas do nosso mandato, dentre outras ações desenvolvidas em 
nosso município. Posterior concedeu a parte adiu Francisco Genidson, quero parabenizar 
pelo discurso de vossa excelência pela luta que vem travando em benefícios das 
comunidades, principalmente a comunidade Juazeiro, povoado Santo Antônio e dizer que 
essa emenda de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) frutos da viagem que fizemos a 
Brasília, a bancada do MDB e a aquisição desses recursos serão destinados também a 
vila dos Colonos, será feira uma passagem molhada com a pavimentação com a principal, 
após o termino que é a mesma licitação o governo municipal estará encaminhando a 
empresa para inicia as obras da vila dos Colonos. Posterior concedeu a parte adiu 
Wellington, eu estou fazendo um levantamento de todas as emendas adquiridas tato pela 
a oposição quanto pela situação, quando eu concluir eu vou publicar por que é importante 
que a população tenha conhecimento e veja o quanto Parelhas se desenvolveu durante 
esse período. ``A Vereadora ZENILDA SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO 
BEZERRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida declarou: ´´ Primeiramente quero parabenizar a funcionaria Fabiola. Coloquei 
um requerimento ao Sr. Alexandre Carlos de Medeiros Dantas a implantação de grades 
de segurança nas janelas da delegacia do nosso município. Coloquei também outro 
requerimento ao Sr. Alexandre Carlos de Medeiros Dantas a implantação de um 
laboratório de informática na biblioteca municipal de Parelhas para que os alunos possam 
ter acesso e fazer pesquisas e trabalhos na biblioteca publica. Também coloquei um 
decreto do projeto de lei do Legislativo N° 013/2020. ``  O Vereador  Itayguara Glauber 

justificou a sua ausência no ultimo dia 03 de setembro de 2020 pois estava em viajem a 
Brasília capital do nosso país. A Vereadora Rogéria Layanne justificou sua ausência por 

está na capital do estado acompanhando sua filha para uma consulta médica. 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, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, João 
Dantas Filho, José Patrocínio Dantas Neto, Rogéria Layanne Caldas Dantas e Wellington 
Araújo Silva iniciou-se a. ORDEM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020  - EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 007/2020 – 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A SR.ª. LAÍSE LIMA OLIVEIRA 
ADDARIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 008/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO 
SR.º. JOSÉ LUÍZ DE MOURA ROCHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 017/2020 – FICA 
RECONHECIDA COMO ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A AME - 
ASSOCIAÇÃO DAS MÃES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ● PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 005/2020 
– CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE 
AZEVEDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS:   288, 316, 326 ao 
338, 340 ao 343 PAUTA PARA A PROXIMA SESSÃO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020 
- EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 007/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A SR.ª. 
LAÍSE LIMA OLIVEIRA ADDARIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 008/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

mailto:camaramunicipaldeparelhas@gmail.com


 

_______________________________________________________________________ 
  

 

 
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 

PARELHENSE, AO SR.º. JOSÉ LUÍZ DE MOURA ROCHA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS:   344 ao 355 CONTINUA EM PAUTA NA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF 
●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 009/2020 – CONCEDE TÍTULO DE 

CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM FERNANDO GABRIEL CABRAL DO 
NASCIMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●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 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 012/2020 – 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM LEANDRO SILVA DE 

ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. “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 DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 012/2020 –  CONCEDE 
A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. SEBASTIÃO GILTON 
DANTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 013/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A SR.ª. 
GIRLEANE CARLA DANTAS ASSIS RAPOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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