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

 

Às quinze horas do dia dezessete 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, Itayguara Glauber Dantas Medeiros 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 JOSÉ PATROCINIO DANTAS 
NETO: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida declarou: ´´ Quero defender essas matérias uma que será votada hoje e 
outras três matéria que estou apresentando nesta tarde, matérias de minha autoria 
e uma da bancada do MDB. Semana passada eu subi nessa tribuna e falei que 
essa semana iniciava a obra do povoado Santo Antônio dos trechos das ruas Inez 
Rodrigues da Silva e Tiago Pedro Rosendo Dantas, já começaram o serviço de 
pavimentação, no inicio da semana foi retirado a pedra no dia de hoje começou o 
rebaixamento das ruas, isso é fruto do mandato do Vereador Netinho Senador junto 
com a Vereadora Rogéria, na sessão passada fiz a mesma fala, fruto dos nossos 
mandatos, junto com o deputado Francisco do PT que nos enviou a emenda com a 
contra partida do município de Parelhas através do Prefeito. No povoado Santo 
António especificamente, o que tem sido feito, se tem uma pedra se quer movida no 
povoado foi o Vereador Netinho Senador junto com Rogéria. No povoado Juazeiro 
está sendo feita a construção da passagem molhada sobre o rio da cobra, emenda 
do Deputado Federal Walter Alves atendendo a nossa solicitação, foi o esforço, o 
atrevimento que Netinho tem, sou atrevido, sou entram, sou metido, usam esses 
termos comigo e é por isso faço questão de usa-lo politicamente, não tenho medo 
de entrar, dou a cara a tapa, ligo, fico incomodando até conseguir e a gente 
consegue, fruto disso Parelhas está sendo beneficiada. Está sendo feita a 
passagem molhada, está sendo feita a pavimentação do corredor que liga o 
povoado Juazeiro  a passagem do rio, solicitação do nosso mandato através do 
Deputado Federal Walter Alves. Ainda no povoado Juazeiro, prestando conta no 
meu face bock, a rua da creche que está pavimentada, solicitação dos Vereadores 
que apoiaram Francisco do PT e está aí a obra pronta para as pessoas usufruir. 
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Falando em obras no povoado Juazeiro quero falar desse requerimento que estou 
apresentando na tarde de hoje de N° 370, solicitando para que o Prefeito faça essas 
pavimentações que são nas ruas Francisca Maria da Conceição e na José Dias, a 
rua de frente a creche que será pavimentada até a igreja evangélica que tem 
naquele povoado, com recursos próprios o requerimento meu que será votado, peço 
o apoio para que seja aprovado nessa tarde, ali no beco de Elizon de sapato na rua 
Gregório Manoel da Silva e a rua José Dias que a rua de Mochel que a muito tempo 
os moradores vem solicitando ao nosso mandato, nosso mandato apresenta o 
requerimento e vamos contar com os recursos próprios que a prefeitura de Parelhas 
tem através da gestão do Prefeito Alexandre para ser feito essa pavimentação. 
Falando em pavimentação, tem um requerimento da bancada do MDB, composta 
pelos Vereadores Pepeu, Tom Rogéria e Netinho, estamos apresentando o 
requerimento de N° 366, solicitando a pavimentação das ruas Pedro Clovis de 
Lucena no bairro Dinarte Mariz, a rua Semeiam de Oliveira, a rua Professor Aprígio 
também no bairro Dinarte Mariz que desde o inicio do meu mandato moradores 
daquela rua vem nos cobrando, nós atentos já apresentamos requerimentos, sub 
escrevemos, votamos em outras vezes, desta vez estamos apresentando o 
requerimento e dizendo o que vai ser feito com recursos próprios da prefeitura, José 
Miguel dos Santos no conjunto Tilico no bairro São Sebastião, a rua Emílio Vitorino, 
a rua Francisco Barros Fernandes, no Ivan Bezerra no Valdemar de Araújo 
Sampaio, Cesar Santiago de Lima, João Caetano e na Vila dos Pescadores Azé 
Preto. Um requerimento que estamos do MDB estamos apresentando, estamos 
pedido que aprovem para que essa rua sejam feitas com recursos próprios no 
nosso município, fruto do nosso mandato, do mandatos da bancada do MDB, que 
fica cobrando, insistindo até conseguir. Nos bairros de Parelhas aonde quer que 
seja na grande maioria principalmente no bairro Cruz do Monte e no Ivan Bezerra, 
nem que seja uma pedra de calçamento o mandato do Vereador Netinho Senador 
tem participação, no Dinarte Mariz, no Ivan Bezerra, no Cruz do Monte, na Boa 
Vista, no Juazeiro, no povoado Santo António e é por isso que estou no mandato 
que me foi confiado pelo povo até 31 de dezembro deste ano. Desta vez também, 
agora o bairro São Sebastião está sendo contemplado assim como a Vila dos 
Pescadores, também tenho uma participação lá que é o peixamento que tenho feito 
anualmente solicitado nessa casa, solicitamos 300 mil alevinos todos os anos 
distribuído através do DNOX, a gente envia o requerimento, o ofício solicitado, e 
aqui vai meu agradecimento a coordenação estadual na pessoa de Zé Eduardo 
Wanderlei que sempre nos atende. Então estou aqui prestando contas do meu 
mandato, falando um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo quanto 
parlamentar e pedindo aos demais Vereadores que aprovem esses requerimentos 
dessas ruas que aqui eu falei  que solicitação do Vereador Netinho Senador, 
Rogéria e os demais que fazem a bancada do MDB. `` A Vereadora ZENILDA 
SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Coloquei um requerimento pedido ao Prefeito de Parelhas Sr. Alexandre Carlos que 
junto com a secretária de educação, a Sra. Maria Lurdes de Sousa possa viabilizar 
para as nossas escolas uma disciplina exclusiva que trate da história de Parelhas 
desde o seu surgimento, idealizadores, marcos históricos e tudo que faça parte de 
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nossa história, para que os alunos saibam bem sobre Parelhas. É muito importante 
que tenhamos uma disciplina que fale da nossa história, como por exemplo, como 
nasceu o Seridó, como nasceu Parelhas, quem foram os primeiros moradores, 
quais seus efeitos, quem foram os seus grandes ludos e o que eles fizeram de 
importante, quais eram as bases econômicas de ontem e quais as mudanças que 
contribuirão para Parelhas, quais as grandes características politicas, os primeiros 
professores, profissionais de saúde, quando foram fundadas as nossas instituições, 
mais importante com as nossas lendas e o que nos dizem hoje. Percebemos uma 
grande lacuna no nosso ensino fundamental, as escolas do nosso município que 
deveria oferecer uma disciplina ou no mínimo um grande seminário que fizesse o 
maior número de cidadão Parelhense conhecer a nossa história. Se não ouve 
interesse no que passou, não haverá responsabilidade de amor pelo que se tem e 
nem pelo que se vem pela frente. Também coloquei um requerimento de N° 
368/2020, pedindo ao Sr. Alexandre Carlos de Medeiros Dantas que junto a 
secretária de saúde a Sra. Luana possa providenciar uma auxiliar de enfermagem 
para o acompanhamento dos pacientes durante a viagem que realizam para fazer 
hemodiálise. Coloquei um projeto de lei para dar-se o nome de Maria Silva Souza a 
rua projetada localizada no bairro São Sebastião no município de Parelhas com 
seguintes limites, ao norte com o sítio Maracujá, ao sul com o perfilado na rua poeta 
Chico Senna, ao leste com os terrenos pertencentes a prefeitura municipal, ao oeste 
com os terrenos pertencentes a prefeitura municipal. `` O Vereador WELLINGTON 
ARAÚJO  SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira 

geral e logo em seguida declarou: ´´ Hoje dei entrada no requerimento aonde 
solicita desta casa a realização de uma audiência pública para que a gente possa 
discutir as ações de fiscalização do transito pela PRE no nosso município, solicito 
que seja encaminhado um ofício ao excelentíssimo Sr. Prefeito, a Promotora de 
justiça da comarca de Parelhas, ao Juiz de Direito da comarca de Parelhas, ao 
Comandante geral do estado da CPRE, Comandante da CPRE de Currais Novos, 
Comandante geral da PM no Seridó, Diretor geral do Detran de Natal, Diretor do 
Detran de Parelhas, representantes das auto escolas do município de Parelhas, 
Delegado de policia Civil do município e Comandante da PM do nosso município. A 
ideia pra que possamos realizar essa audiência, tendo em vista a realização de blitz 
de transito pela policia rodoviária estadual, é um trabalho importante, previsto na 
legislação, que dentro de outros objetivos a prevenção de acidentes e 
consequentemente a preservação de vidas e garantia das ordens e garantia e 
organizações de transito. Estamos vivenciando nesses últimos meses um momento 
de pandemia, em razão do não funcionamento dos órgãos de liberação de carteira 
de habilitação, documentos de carro, motos em especial o Detran, a situação da 
regularização de documentos fica difícil, os proprietários muita vezes não tem como 
conseguir os documentos nos quais eles precisão para poderem trafegar seus 
veículos. Nos últimos dias várias abordagem da PRE tem resultados de apreensões 
de veículos e em especial as motocicletas, este quadro tem gerado uma grande 
polemica nas operações, para melhor aderir a isso o mandato do Vereador Tom 
propõe uma realização de uma audiência publica, com escopo de promover a 
conscientização da população em quanto a realização dessas operações. Acredito 
que essa discursão é pertinente, é importante, por que nós estamos acompanhando 
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nosso dia a dia dessas fiscalizações que é importante, não tenho nada contra, sou 
totalmente favorável, mais precisamos discuti-las as formas as quais elas estão 
sendo realizadas, por exemplo, por que essas fiscalizações estão sendo realizadas 
nos horários de pico aonde os trabalhadores das empresas de costuras no horário 
de saída dos seus trabalhos, muitos deles em motos e todas as vezes que sai do 
trabalho entra na RN de frente já encontra a policia de transito e automaticamente 
aqueles que estão com veículos irregulares, talvez muitos daqueles que estão 
irregulares pela a dificuldade que estão passando, tendo em vista a pandemia, o 
Detran está fechado e não estava liberando a documentação e aprendendo esses 
veículos, o que mais a população cobra o que mais solicita é que essas blitz não 
sejam feitas no único horário que é justamente no horário de pico aonde os 
trabalhadores precisão se deslocar para suas casas, neste caso sempre que a 
policia de transito chegar em Parelhas ela vai prender motos, motos de 
trabalhadores. Aqui não estou defendendo a ilegalidade estou apenas dizendo que 
precisamos discutir a forma que essa fiscalização estão sendo feita, até por que ela 
é amparada pela lei da constituição Federal, mais precisamos discutir que esses 
serviço muitas das vezes quando é feito, é feito num horário aonde o grande fluxo 
de moto e pessoas que precisão se locomoverem do trabalho para casa, são 
apreendidos de cinco a seis motos, a policia de transito vai embora no horário da 
noite que é quando a população mais clama a fiscalização não existe, vão embora 
pra Caicó e a cidade a noite vira um Deus dará, sabemos que nesse horário existe 
muita mobilização de motos, muitas com cano furado, sem placa, então a população 
clama pela discursão para que a gente possa realmente esclarecer tudo aquilo que 
pode, tudo aquilo que não pode e não é exigir da policia estadual de transito que ela 
faça aquilo que a população queira, mais pedir a policia que realmente ela exerça 
sua função mais que ela não faça no único horário que é o de pico aonde o 
trabalhador precisa se deslocar do seu local de trabalho para a sua residência, que 
também ele possa realizar no horário da noite. Talvez alguém esteja ouvindo o 
pronunciamento do Vereador Tom, possa está dizendo que o Vereador Tom está a 
favor da preensão de motos, o Vereador Tom está a favor das fiscalizações da 
PRE, eu estou a favor da lei, agora precisamos saber os limites que essa lei possa 
ser cumprida, até aonde ela possa prejudicar o cidadão e por que essas 
fiscalizações só estão acontecendo no horário de pico, no horário do final do 
expediente. Acredito que essa audiência publica, a população de Parelhas vai ficar 
vigilante para o dia da realização dela, por que eu tenho certeza que tem mais 
interesse na realização dessa discussão é a população, principalmente a população 
a quais estão sendo mais prejudicadas. Desde 2011 eu venho trazendo para esta 
casa um requerimento pra que a gente possa discutir a distribuição da carteira de 
habilitação popular, infelizmente os governos que antecederam o de Fátima 
Bezerra, que foi o governo de Rosalba e Robinson Faria não regulamentou essa lei, 
hoje muitos dos proprietários de motos que não tem condições de adquiri a CNH 
pelo preço que ela custa estão sendo prejudicados, essa lei de 2011 focem 
regulamentada tenho certeza que muitos dessas apreensões de motos talvez elas 
não estivessem presa, algumas delas estão sendo levadas por que o piloto não tem 
habilitação, sabemos que muitos deles não tem condições de tirar uma habilitação 
pelo preço que custa pra adquiri que é em torno de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), 
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qual é o cidadão que ao receber um salário mínimo no mês, casado, pai de família 
que tem que da o sustento a sua casa tenha condições de tirar uma carteira de 
habilitação de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), então vou continua lutando pra que 
possamos fazer o que, a Governadora Fátima possa regulamentar de vez essa lei, 
possa colocar em prática para as pessoas que nos padrões de benefícios da CNH 
popular possam receber e possam trafegar nas estradas do RN e do Brasil com 
tranquilidade. Então é um requerimento pertinente, eu acho que temos que discutir 
mesmo essa questão do transito, por que muitas pessoas culpam o Prefeito pala a 
realização da fiscalização, o Prefeito não tem culpa, o Prefeito não pode proibir que 
a fiscalização adentre na nossa cidade por que nós temos uma RN que corta o 
município na entrada da ponte grande até na saída para Campina Grande e o fato 
de ter essa RN já obriga a PRE a vim fiscalizar, pior que ficam politizando essa 
situação, se nós focemos politizar aí nós iriamos agir de forma diferente, iriamos dar 
nomes aos bois principalmente de quem indicou o secretário de segurança publica 
do RN, mais não é nossa intenção politizar, a nossa intenção é de discutir, de 
mostrar a população quais os seus direitos e suas obrigações e na audiência trazer 
um estudo de tudo aquilo que a população quer, quais os critérios que estão 
acontecendo para que Parelhas toda semana, tenha fiscalização de transito no 
horário de pico e esse policiais sempre ficam em locais aonde tem empresas que 
tem muitos trabalhadores e que muita das vezes são punidos pela falta de 
documentos nas motos e pela falta de CNH. Espero que esse meu discurso seja 
colocado de forma diferente, por que se for de forma diferente a politicagem vai 
funcionar e vamos resolver, nós temos como politizar, mais temos a 
responsabilidade de não politizar por que nós estamos tratando de uma coisa séria, 
uma coisa que a população de Parelhas muitos deles estão sendo prejudicados.``  
O Vereador FRANCISCO GENIDSON DE AZEVEDO DANTAS: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: `` 
Nós queremos falar nessa tribuna na tarde de hoje de trabalho Sr. Presidente, dizer 
que estive na comunidade na Vila dos Colonos, vimos a situação que se passava 
com matos, com a sujeira que encontrava-se lá, comunicamos ao secretário Júlio 
Cesar que juntamente acionou o Prefeito e foi feito um mutirão naquela 
comunidade, onde foi retirada várias carradas de materiais, foi feito a limpeza e 
agora nós estamos cobrando também a podagem de arvores naquela Vila dos 
Colonos e a gente avisa que e aproveita pra comunicar aquela comunidade, o 
requerimento de nossa autoria do Vereador Pepeu conseguindo pavimentação pra 
aquela rua principal como também uma passagem molhada. São recurso do DNOX 
a empresa já está fazendo na comunidade Juazeiro a pedido do nobre colega 
Vereador Netinho, também a pavimentação e uma passagem molhada na 
comunidade Juazeiro, o serviço já está bem adiantado ao termino desse serviço irá 
pra comunidade Vila dos Colonos aonde irá fazer a pavimentação e a passagem 
molhada na rua principal daquela Vila. Entrei com um requerimento solicitando a 
coleta do lixo pra colocar no roteiro da secretaria de obras no residencial portal do 
sol, localizado em frente ao Veneza Park, já tem várias residência lá, pessoas 
passam o dia de lazer lá, já tem gente morando lá e precisa ser recolhido o lixo 
daquela localidade, nós já estamos aqui entrando com o pedido para que a empresa 
que faz a coleta do lixo entre lá e faça esse trabalho. Nós vimos a gestão municipal, 
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tenho 25 anos de funcionalismo publico na prefeitura municipal de Parelhas, já 
passou por Dr. Antônio, Dr. Arnô, veio Dr. Antônio novamente por dois mandatos, 
Francisco por dois mandatos, agora o Prefeito Alexandre e sinceramente digo a 
vossa excelência não vi uma gestão tão equilibrada financeiramente, tão organizada 
a prefeitura que se encontra hoje, quero passar para os Srs. Que nunca nesse 
tempo todo nunca vi o município de Parelhas com recurso próprio, sabemos que 
são recursos ordinários podem mexer até com folha de pagamento, mais vimos que 
o Sr. Prefeito pretende pavimentar ruas com recursos próprios, estive hoje 
conversando com o secretário de finanças, Sr. Dinho e ele me passava que um 
montante de mais ou menos de R$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais), pela 
referencia dos trechos das ruas será destinados, investidos R$ 515.000,00 
(Quinhentos e quinze mil reais) pra calçar trecho de dez ruas na cidade de 
Parelhas, fora no pequeno trecho no povoado Santo Antônio no povoado Juazeiro 
requerimentos dos Vereadores Netinho e Rogéria, nós entramos com um pedido de 
solicitação a bancada do MDB dando ideias das ruas. São dez rua que possamos 
aqui alega a rua Pedro Clovis de Lucena que quando os caminhões pesados passa 
é aquela verdadeira poeira causa um transtorno tremendo para a população que 
mora naquela redondeza, a prefeitura pode acabar com esse problema com 
recursos próprios, a Semeiam Gomes de Oliveira logo ali por traz da casa de 
Adones, a Professor Abrigio no Dinarte Mariz, a rua José Miguel dos Santos no 
conjunto de Tilico juntamente com Emílio Vitorino, Francisco Fernandes, a Valdemar 
de Araújo Sampaio no Ivan Bezerra, Cesar Santiago de Lima, a João Caetano irá 
ser concluída com esse recursos próprios do município de Parelhas e também a rua 
José Preto na Vila dos Colonos, são dez ruas na cidade de Parelhas que serão 
pavimentadas cm recursos ordinários. Você pode me perguntar, Vereador Pepeu 
isso não vai atrasar a folha de pagamento? Vai não, isso se chama organização e 
planejamento, a folha de pagamento do mês de setembro já está garantido os 
recursos estão guardados na conta já pra folha de pagamento do mês de setembro, 
ainda falta entrar a segunda cota dia 20 e a terceira cota dia 30, mais o município já 
tem guardados os recursos da folha, inclusive já tem guardados parte do décimo 
terceiro salário, isso se chama planejamento, organização e trabalho com 
responsabilidade. Isso que estamos passando para os Srs. Esse tipo de gestão 
fiscal, gestão com responsabilidade, com equilíbrio financeiro que vimos hoje na 
prefeitura municipal de Parelhas. Posterior concedeu a parte adiu Wellington, faço 
das suas as minhas palavras, não fiz a defesa desse requerimento de bancada pois 
eu sabia que vossa excelência ia usar, mais eu quero aqui agradecer e parabenizar 
o nosso Prefeito e toda equipe, a bancada do MDB que dentro de um contesto de 
lutas e trabalhando para que as coisas aconteçam, a prova disso que através do 
Deputado Walter Alves estamos realizando muitas obras tanto na zona urbana 
quanto na zona rural, isso faz com que a cidade cresça se desenvolva e possa 
trazer uma melhoria na qualidade de vida da nossa população. Muitos dizem que a 
gente não faz nada a prova disso são as obras que estão sendo realizadas, só não 
ver quem não quer, e quem não quer infelizmente quer o quanto pior melhor. 
Agradeço a sua participação, concluo reforçando suas palavras, nós temos a rua 
Irene Bezerra Duarte já iniciou a sua pavimentação próximo a RN 086 até a creche 
modelo, onde existe aquele recurso, fruto da ida do Vereador Wellington, Pepeu, 
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Rogéria, Netinho a Brasília, quero agradecer ao Presidente da casa que nós deu 
condições de ir a essa viajem. R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) o Deputado 
Walter Alves desloco pro município de Parelhas, então irá pegar do lado da creche 
até chegar por trás da COEPA aonde mora a Vereadora Rogéria, a Vereadora 
Romisélia, irá calçar toda a Irene Duarte restante desse recurso, isso aí é trabalho, 
isso aí é emenda parlamenta, mais vim aqui realmente falar foi desses dez trechos 
de ruas que serão pavimentadas um montante de aproximadamente de R$ 
515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais) que o governo municipal está destinado 
para pavimentar trechos de ruas. Galega faço das suas as minhas palavras, quando 
vossa excelência sempre dizia, que subia nessa tribuna pra mostrar trabalho e foi 
isso que vossa excelência fez, as ruas que vossa excelência pediu foram atendidas 
e muitas outras que ainda está por vim. Também faço minhas as palavras do 
Presidente quando nos falava lá no curral quando dizia que o Prefeito Alexandre é 
um grande gestor, só não muito politico, sei que o Presidente Humberto não 
esquece disso.´´ A Vereadora ROMISÉLIA ARAÚJO SANTOS SILVA: deu início ao 
seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida 
declarou: ´´ A gente fica feliz em poder contar com os jovens que sonham com 
aparelhos diferentes aqui na nossa casa e vem contribuindo com o desenvolvimento 
do nosso município. Li parabenizo Sr. Presidente que um grande gestor é um 
grande politico como o nobre colega Pepeu falava do gestor dele e a gente como 
Vereador e junto com o Presidente Humberto possa li parabenizar, além de ser um 
grande gestor e um grande politico, quero aqui parabenizar Sr. Presidente diante 
dos últimos dias. Eu parabenizo e ao mesmo tempo faço a cobrança aonde a 
bancada do MDB solicitava de vossa excelência, eu venho cobrando nessa tribuna 
a audiência publica com relação aos recursos que entra pro município de Parelhas 
do COVID-19, a gente ver nas redes sociais os quantitativos que entrou em 
Parelhas. Fico triste que eu fui ao hospital Dr. José Augusto Dantas no ultimo 
domingo, estive ontem que estou com o meu avô internado, a gente não ver um 
dispense de álcool em gel em nenhuma repartição do município de Parelhas, não 
vimos nenhuma pia em nem um órgão do município de Parelhas, quero deixar bem 
claro que na feira livre, foi colocada duas caixas d`águas numa tenda para os dias 
de feira, estive no ultima segunda-feira na cidade de Jaçanã aonde nos órgãos 
públicos estão lá pias acopladas, dispense de álcool em gel, mais a gente não sabe 
de fato o que foi feito no município de Parelhas com relação ao COVD-19. Ontem 
era a data marcada para apresentação ao conselho municipal de saúde na 
prestação de contas do ultimo quadrimestre e um membro do conselho de saúde 
me ligava perguntando se eu tinha feito em saber de alguém da secretaria de 
saúde, solicitou no dia de ontem o espaço que é publico, eu ligava para os nossos 
funcionários aonde quero parabenizar e me dizia que não foi solicitado, até em tão a 
prestação de contas era agendado e marcado pra ontem, mais segundo 
informações era pra ter sido solicitado e não teria espaço na nossa casa Legislativa. 
Eu dizia que aqui é público, aqui qual quer pessoa que quiser agenda e é 
disponibilizado pra qual quer coisa que seja publico, a nossa casa Legislativa está 
de portas abertas para qual quer que seja o evento dentro da legalidade do nosso 
município. A tarde chegava um oficio solicitando para o dia 30 de setembro para a 
prestação de contas. Sr. Presidente solicito encarecidamente que seja também 
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atrelado a está prestação de contas, um pedido do MDB de Parelhas que seja 
agendado essa audiência publica para que o povo de Parelhas saiba o que foi feito 
com os recursos que foram destinados para o COVD-19. Fico triste quando eu 
chego no hospital e tem apenas um deposito de álcool em gel, sei de cada 
parlamenta que disponibilizou recursos pra melhor organização, um melhor 
planejamento mais o nosso município infelizmente não sei o que foi feiro, mais a 
gente não se quer um dispense de álcool em gel padronizado, a gente não ver uma 
pia padronizada em lugar nenhum no município de Parelhas, isso é preocupante. 
Então li solicito imediatamente Sr. Presidente que marque essa audiência publica do 
MDB de Parelhas para essa prestação. Como representante do povo temos que dar 
uma resposta para aquelas pessoas e me perguntam o que foi feito com tanto 
dinheiro, a gente acessa o portal de transparência mas precisa da prestação de 
contas vindo da secretaria de saúde, vindo do comité de enfrentamento ao COVID. 
Fico impressionada, antigamente saia o boletim diariamente e agora não está 
saindo mais esse boletim para que os Parelhenses possam pegar o andar da 
carruagem a gente pode dizer assim. Quero também parabenizar a EMATER de 
Parelhas através do chefe o Sr. Cesar Oliveira através do governo do estado, uma 
parceria que locado governo do estado EMATER, prefeitura municipal de Parelhas 
que é a EMATER local, aonde chegava no município o feno que vem beneficiar o 
agricultor familiar que perdeu parte da ração para o gado e hoje chegou o feno no 
preço de R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos), através do chefe Rogério, 
através do secretário de agricultura o Sr. Paulo Valentim, Sr. Expedito de Toledo, 
hoje acompanharam as comunidades para que focem entregues esse feno aqui no 
município de Parelhas, o primeiro descarrego foi entregue hoje para os agricultores 
familiares do município de Parelhas, um benefício que vem para o homem do 
campo. Aproveitando também eu quero parabenizar o jovem que está 
aniversariando Birimba, a qual esse jovem a pouco tempo falava comigo no watzap, 
quero desejar toda felicidade do mundo. Na próxima segunda-feira vou parabenizar 
de forma antecipada ao meu filho Antony Gabriel que vai completar 21 anos de 
idade. Assim vai a nossa luta, eu quero dizer que estamos num momento muito 
delicado, não precisa se estressar, estou com meu avô no hospital, eu vejo no 
semblante do povo quando a Vereadora chega lá, não sei o que acontece, é tudo 
olhando uma pra outra, sou feia mais não faço medo a ninguém, quero dizer como 
representante do povo não preciso de autorização pra entrar em nenhum órgão, 
então quero dizer ao Sr. Presidente aos nobres colegas, inclusive falei com o líder 
do Prefeito na chegada por que foi preciso, o diretor do hospital hoje Dr. Franco, 
não tenho medo, fazer uma reunião hoje pela manhã com todos os funcionários do 
hospital, meu avô está internado com 97 anos, mais eu quero dizer que se acalme 
todo mundo. As coisas ainda vão começar, estamos de cabeça erguida, vamos 
fazer o nosso trabalho, estamos fazendo pra atender a população de forma mais 
agradável. Tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, então quero dizer que se 
tranquilizem todo mundo, não tem pra que cara feia, cara feia pra mim é fome, 
quero dizer que não precisa empatar médico de entrar no hospital, não precisa 
empatar de entrar ortopedista, médico nenhum pode ser empatado de entrar em 
nenhuma repartição pública, mais a gente sabe e vamos a luta.`` O Vereador 
ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
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todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Desde o dia 1° de janeiro de 
2017 todos nós recebemos uma missão de estarmos aqui nessa casa Legislativa 
defendendo a população da cidade de Parelhas, assim eu tenho procurado fazer 
meu mandato com muito zelo preocupado com a população de nossa cidade, 
confesso que aprendi muito com vossa excelência Sr. Presidente aqui nessa casa, 
com a sua experiência eu certamente errei menos, os erros eles acontecem, mais 
eu procurei errar menos, procurei está conectado com a população, tentando fazer 
um bom trabalho. A pouco tempo atrás eu estava aqui nessa casa como o jovem 
Rodrigo, Juninho, Matheus, como expectador, existia uma grande vontade de minha 
parte em um dia ocupar uma cadeira, um assento nessa casa Legislativa através do 
povo, para estar conectado com a população, está aqui nessa casa constantemente 
nessa tribuna defendendo as causas sociais e foi assim que eu tentei até hoje fazer 
meu mandato e até 31 de dezembro eu farei. Nesses dias eu encontrei um texto no 
face bock que muito me chamou a atenção, por que uma das coisas que tenho 
lutado e travei várias discursões nessa casa foi pela a valorização do setor público 
municipal, o texto que encontrei, que inclusive pedi autorização pra quem escreveu, 
pra mim relatar na tribuna de hoje, que passam a relatar as pessoas que estão me 
ouvindo e pros Srs. Vereadores ( Hoje 11 de setembro de 2020, acompanhando 
postagem do face bock observei que infelizmente existem pessoas que tem um 
discurso defensor como está tudo 100% correto, aí você me pergunta de que estou 
falando, eu te respondo, da administração pública municipal. Sou funcionária 
publica municipal e não falarei das obras realizadas e sim com funcionaria publica 
de Parelhas estamos sendo penalizados pela atual gestão, nosso salário está em 
dia graças a Deus, mais tem que está mesmo é obrigação e não favor do gestor, 
mais as nossas letras que deveriam ser adicionada em nosso contra cheques a 
cada três anos de trabalho não estão sendo paga pela gestão municipal, elas 
devem ser colocadas automaticamente e isso não está acontecendo. O 
SINDCERPA Parelhas vem a muito tempo conversando com o gestor atual para 
resolver a situação e nada foi feito até hoje, mais os mesmos falou que os 
funcionários poderiam colocar na justiça que assim ele tinha como pagar. É assim 
que os Prefeitos municipais tratavam quando eles iam lá. Prefeito coloque minha 
letras no contra cheque e eles diziam coloquem na justiça que tem como eu pagar. 
Assim foi feito os funcionários colocaram na justiça, uma enxurradas de processos 
contra o município pra que o funcionalismo tenha seu direito, a justiça deu ganho de 
causa as ações e mandou o município pagar. O Prefeito pagou? A resposta é não, 
vem descumprindo a ordem judicial e não foram apena com as letras, mais sim com 
outras questões, com vantagens que os funcionários recebem ao se especializar, ao 
se tornar mais capacitado. O funcionário se especializa se torna mais capacitado a 
servi a população do município, o que acontece é que é desvalorizado, a gente 
lamenta isso que está acontecendo. Os que defendem tau proeza estão com 
algumas vantagens para defenderem fervorosamente essa situação, contratados 
existem muitos e foi feito concurso publico até pouco tempo, talvez se não existisse 
tantos contratados poderiam pagar alguma letra que temos em atraso. Na saúde 
funcionários não recebe a muito tempo a produtividade, que inclusive é uma luta da 
Vereadora Romisélia, eles tiveram direitos por estarem a frente da pandemia e 
quase que não saia, a gente cobrou várias vezes e só vieram pagar agora, quando 
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na verdade a pandemia começou em março. Quem estava atuando em março como 
eu e outros colegas que saíram para ser candidatos não tiveram direito de receber 
por que foi paga a cerca de um mês atrás, todos receberam, não, desculpem, os 
que não receberam estavam poucos dias a frente que se afastaram para serem  
candidatos, mais a pandemia vem desde o mês de março. Somos tratados como 
inimigos por alguns, alguns que posso dizer secretário que nem bom dia nos dar 
quando nos encontram, estou fazendo apenas um pequeno relato no que vem 
acontecendo conosco a três anos e nove meses de administração, a gestão 
municipal de hoje não valoriza o servidor, ela nos tratas a pão e água. Como eu 
disso, conectado com as pessoas de nossa cidade, conectado com funcionários 
públicos eu venho fazer aqui um relato de uma servidora pública municipal, que vem 
falar da desvalorização que vem sendo dada pela a atual gestão ao servidor público 
municipal. Está claro a ineficiência da gestão pública municipal com o servidor. Eu 
sei que estamos adentrar em uma campanha politica e eu sei que um discurso que 
está vencido ainda vai ser retomado nessa eleição que é a questão do salário 
atrasado, que nunca mais vai acontecer, lembro muito bem, antigamente nas 
campanhas para Presidente da República diziam, ah se tal Presidente ganhar o 
bolsa família vai acabar (risos) não acabou, independente de quem está lá, por que 
as pessoas faziam medo a população, mais a esperança vai vencer o medo, o 
medo que sempre dizem que vai atrasar salários, o mesmo que diz a população que 
vai piorar, essa esperança o sentimento de mudança vai vencer o medo. Sr. 
Presidente eu fiquei muito feliz e satisfeito com o discurso do líder do Prefeito 
quando falaram que está sobrando dinheiro, está sobrando dinheiro mais de meio 
milhão e quinze mil reais, a gente lamenta por que todo ano a metade do décimo 
terceiro é pago no meio do ano e infelizmente esse ano não aconteceu, um 
requerimento de minha autoria, pedi, as pessoas estavam esperando esse dinheiro 
nessa época de pandemia, era necessário que esse dinheiro fossem importante que 
caísse na conta do servidor, aí o Prefeito prefere guarda o dinheiro a pagar o que é 
de direito metade do décimo terceiro. Com relação as ruas que foram relatadas aqui 
eu torço pra que ela sejam calçadas, parabenizo a gestão de calçar, agora é 
importante que aconteça logo, por que falta um pouco mais de três meses pra 
acabar o mandato do Sr. Prefeito e aí é importante que esses calçamentos 
aconteçam logo pra que as pessoas possam voltar a usufruir do direito, esse 
calçamento vai ser feito com o dinheiro do povo arrecadados nos impostos, dinheiro 
que cai nos cofres públicos, a gente fica feliz e pedimos que seja feita o calçamento 
com serenidade por que a gestão está pra acabar. `` O Vereador FRANK KLEBER 
DE LIMA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 

logo em seguida declarou: ´´ Quero iniciar minha tribuna falando do IDEB como 
educador eu não poderia deixar de comentar sobre o resultado que saiu essa 
semana do nosso município. Primeiro parabenizar nossas escolas que tiveram 
excelentes IDEB, não vou citar aqui as escolas por que eu posso correr o risco de 
fazer injustiça, mais aqui em nome da escola Jesus menino, quero parabenizar as 
escolas que tanto evoluíram, como tiveram bom IDEB, por exemplo o IDEB do 
Jesus menino foi 6.8 isso é uma média acima do nacional. Algumas escolas tiveram 
um aumento, mais sabemos também que tivemos algumas dificuldades, o IDEB do 
município ouve uma queda, mais é hora de juntarmos forças dos poderes Executivo, 
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Legislativo a comunidade escolar e a gente tentar verificar onde foram os erros de 
algumas comunidades escolares que não atingiram o IDEB, o resultado é um 
conjunto comunidade escolar, poderes Executivo, Legislativo tenho certeza que 
todos de mão dadas, nós vamos conseguir melhorar aquele IDEB. Quero falar de 
uma proposição minha, a gente está aqui para reconhecer alguns erros, pra fazer as 
nossas criticas mais também pra dar nossas sugestões e uma das maneiras desse 
IDEB ser avaliado, são através das provas externas, prova Brasil e outras que 
temos na nossa educação, por exemplo a prova da SAED e a minha proposição é a 
olimpíada de matemática, quero ser justo com a secretária que esse ano tínhamos 
marcada a data das olimpíadas por que ela iria ser realizada, que com certeza é 
uma maneira de ajudar o aluno a se fortalecer para fazer uma prova externa, 
infelizmente com a pandemia não foi possível realizar a olimpíada de matemática. É 
uma proposição que apresentei nessa casa e vai ser muito importante que para as 
nossas escolas melhore o IDEB, então vamos continua, vou trabalhar na luta para 
que a olimpíada de matemática no próximo ano ela seja realizada, quero aqui fazer 
justiça a professora Janete, onde a gente se reuniu, professores de matemática do 
nosso município que foi articulados, todos estavam imbuídos em realizar essas 
olímpiadas mais infelizmente não foi possível, estou colocando isso por que é uma 
luta minha nessa casa. Estamos para fazer nossas críticas mais também nossas 
sugestões, mais é importante também que a gente apresente nossas proposições e 
a nossa contribuição para a nossa educação. Sou presidente da frente parlamentar 
de educação juntamente com  a Vereadora Romisélia, o Vereador Wellington, esse 
ano de fato a frente parlamentar não teve um grande trabalho por que infelizmente a 
pandemia não teve alta, mais estamos pra somar. Quero aqui fazer um destaque 
em outro tema e reforçar o compromisso do governo Fátima, da EMATER no 
município, como já foi falado aqui na tribuna, hoje foram entregues 400 fardos de 
feno ao preço de R$ 3,50 ( Três reais e cinquenta centavos) onde ouve um subsídio 
de 80% do governo do estado, se você pegar os 400 fardos e dividir por 15 são 6 
mil fenos que foram distribuídos para aqueles agricultores que foram atingidos pelo 
incêndios. Como foi feita uma articulação aqui inclusive do Deputado Francisco com 
a EMATER do município, com o sindicato então é uma ação importante por que vai 
ajudar aqueles agricultores. Posterior concedeu a parte adiu Wellington, eu fico 
lisonjeado com essa atitude do governo do estado, a reunião ela partiu de uma 
articulação do nosso mandato quando eu entrei com um requerimento, encaminhei 
uma cópia do requerimento ao Deputado Francisco que ele articulasse com os 
órgão competentes do estado para beneficiar os agricultores que foram atingidos 
pelo o incêndio, então pra mim é uma satisfação em saber que uma ação tão 
importante, no curto prazo de tempo foi atendida, faz parte de uma luta do nosso 
mandato, agradeço ao Deputado Francisco, agradeço ao governo do estado. Eu 
queria fazer um destaque das pavimentações que estão sendo trabalhadas no 
nosso município, graças a Deus através da parceria do nosso Deputado estadual 
Francisco, da nossa Governadora Fátima, estamos pavimentando algumas ruas do 
nosso município, a pouco tempo tivemos a pavimentação da Bernadino Senna que 
já está sendo concluída, temos aqui uma parceria com a Vereadora Zenilda, vamos 
inclusive visitar a rua Frei Miguelino que está sendo pavimentada também com a 
parceria da Deputada Fátima e o Deputado Felipe, temos o acesso ao IFRN que já 
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iniciou pra fazer a pavimentação, temos trechos do povoado Santo Antônio e 
também temos o acesso a creche do povoado Juazeiro que também está sendo 
pavimentado, um convênio do governo do estado articulado pelo o Deputado 
Francisco. ``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 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 

PARELHENSE, AO SR.º. JOSÉ LUÍZ DE MOURA ROCHA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS:   344 ao 355; PARECER DA 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 
●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. PAUTA PARA A PROXIMA SESSÃO DIA 24 DE SETEMBRO 
DE 2020 - EM PRIMEIRA 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. ●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 
•PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 013/2020 –  CONCEDE A 

COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. SEBASTIÃO 
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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:  357 ao 371. “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 
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. 
Ressalva do Vereador José Patrocínio Neto: Que estava ausente na ordem do dia 
10-07-2020. 
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