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Ata da Sétima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada no dia 
vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um às quinze horas. 
 

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

Às quinze horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um, na Câmara Municipal 
de Parelhas-RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, sito à Praça Arnaldo Bezerra, 82 
Centro, estando presentes os senhores vereadores: Alyson Wagner de Oliveira, João 
Dantas Filho, Josivan Alves Pereira, Romisélia Araújo Santos Silva (de forma remota), 
Ildecio de Oliveira (de forma remota), Evaneide Araújo de Souza Mendonça (de forma 
remota), Messias Medeiros (de forma remota), Felisberto do Nascimento Silva (de forma 
remota), Francicleide Maria de Souza (de forma remota) e Wellington Araújo Silva (de 
forma remota). O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos dando boas-vindas a 
todos os edis. Antes de autorizar a leitura do expediente o senhor presidente colocou em 
votação a ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade dos presentes. O 
Senhor Presidente autorizou a secretária Evaneide Mendonça a fazer a leitura do 
Expediente: Projeto de Resolução n°002/2021 de 22 de Abril de 2021 – Cria a escola do 
legislativo, no âmbito da Câmara Municipal de Parelhas, e dá outras providências. 
Requerimentos: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 e 175/2021. De acordo com as Lideranças de 
Partidos foram dispensados o Pequeno Expediente e o Horário de Lideranças. 
Passando para o Grande Expediente: O vereador ILDECIO DE OLIVEIRA: deu início ao 
seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou algumas 
ações realizadas, como: distribuição de alevinos de tilápia e distribuição de 20 palmas 
forrageiras. Ação realizada através do secretário de agricultura estadual, Guilherme 
Saldanha. Logo em seguida, o vereador falou sobre sua visita as quadras da cidade, no 
qual o mesmo mostra preocupação pelo estado em que a maioria se encontra, mas ao 
mesmo tempo tranquiliza a população, pois afirma que os engenheiros do município 
também já realizaram visitas técnicas a esses locais. Em sequência, o vereador pauta 
sobre o programa do Governo Federal intitulado de Wifi Brasil que será implantado em 
Parelhas. Prosseguindo, o vereador parabeniza a gestão e o prefeito municipal pelo 
trabalho que vem sendo desenvolvido pela cidade. O vereador finaliza falando sobre a 
penalização de motoqueiros que trafegam em cima das praças, pois essa ação apresenta 
um certo risco a população que está no momento no local. O vereador WELLINGTON 
ARAÚJO SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 
logo em seguida o vereador pautou sobre seus requerimentos: solicita a governadora do 
estado, a Sra. Fátima Bezerra, a autorizar a liberação de professores para escolas 
estaduais do município de Parelhas, o vereador pautou durante sua fala a importância 
desse requerimento apoiado pelos demais edis, pois a falta de professores prejudica de 
forma seríssima a aprendizagem dos alunos causando uma defasagem. O vereador pauta 
a importância da educação e de como ela deve ser ofertada a todos. Finaliza, falando de 
sua preocupação pela falta de emissão de uma certidão simples, de acordo com o 
vereador, que a prefeitura precisa emitir para que se tenha continuidade o plano de 
esgotamento sanitário do município. O vereador JOÃO DANTAS FILHO: deu início ao 
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seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre 
seus requerimentos: solicitação para a construção de uma passagem molhada no 
povoado Santo Antônio da Cobra, reforma da caixa d’água da comunidade Sussuarana I, 
solicitação de disponibilização de um carroção no cemitério Campo da Paz, construção de 
lombadas em ruas específicas. Finaliza, agradecendo a gestão por atender o seu 
requerimento de retirar o lixo doméstico na comunidade Sussuarana I e pela reposição da 
bomba roubada no povoado Santo Antônio da Cobra. O vereador JOSIVAN ALVES 
PEREIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida falou sobre o projeto social chamado Escolinha de Futebol Hércules, o qual o 
mesmo visitou para apreciação do projeto e relatou sua importância. Logo em seguida, 
falou sobre seus requerimentos: mapeamento dos espaços culturais, mapeamento do 
dinheiro do dinheiro recebido pela lei Audiblanc, aquisição de veículo adaptado para 
deslocamento de membros da APAE, CAPS e AME e por fim, abatimento de IPTU para 
quem adotar animais de rua. Finalizando, o vereador pauta sobre seu Projeto de 
Resolução n° 001/2021 de 08 de Abril de 2021 – Dispõe sobre a criação no âmbito da 
Câmara Municipal de Parelhas – RN, da frente Parlamentar em defesa do Saneamento 
Básico do nosso município, e dá outras providências, relatando sua importância. O 
vereador FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre seus requerimentos: 
reforma do posto saúde da Cobra e reforma do Miguelão. Posterior, fala sobre a entrega 
do ofício a Fábio Faria para a instalação do programa WIFI na Praça. Na sequência, o 
vereador falou sobre a entrega de cestas básicas prometidas com a abertura de quase 
30% de seu salário. O vereador pautou ações da gestão como: reposição da bomba na 
comunidade Santo Antônio da Cobra e a recuperação da estrada que liga Parelhas as 
comunidades Quintos de Baixo, Quintos do Meio e Quintos de Cima. O vereador ainda 
em sua fala, agradeceu a secretária de saúde, a Sra. Zenilda Maria pela realização dos 
testes de COVID nas empresas do município. Por fim, agradeceu a confiança do povo em 
seu mandato e falou sobre algumas ações como vereador. A vereadora ROMISÉLIA 
ARAÚJO SANTOS SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
maneira geral e logo em seguida falou sobre seus requerimentos: inclusão digital no 
município pelo programa WIFI Brasil, viabilização através da redução ou estabilização do 
preço da compra de uma saca de milho da CONAB e disponibilização de um transporte 
para a distribuição das mesmas, solicitação da distribuição gratuita da ração concentrada 
para agricultores familiares do município, reforma básica do hospital Dr. José Augusto 
Dantas, viabilização através da gestão de um projeto de lei para doação de terreno para 
quem mora próximo ao abatedouro municipal, reforma do abatedouro e compra de 
insumos maquinários para funcionamento do mesmo. Logo em seguida a vereadora pauta 
sua luta em prol do homem do campo e por fim, deseja melhoras a mãe de sua colega 
vereadora Zenilda Salústio. A vereadora FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA: deu início 
ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre 
alguns de seus requerimentos, como: conscientização da causa animal, citando alguns 
exemplos de pessoas que realização esse trabalho, e pauta a adoção dos animais de rua. 
Por fim, a vereadora fala sobre o momento caótico que estamos vivendo, fazendo uma 
fala de conscientização sobre os cuidados pessoais e coletivos. A vereadora EVANEIDE 
ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos 
de maneira geral e logo em seguida falou sobre seus requerimentos, como: solicitação de 
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emenda para melhorias da ala infantil no hospital. Posterior, a vereadora agradeceu o 
trabalho desenvolvido pelos funcionários da casa, parabenizando todos pelo acolhimento 
e dedicação. Na sequência, a vereadora fez felicitações a Eduardo, mais conhecido como 
Dudu de Moça da maternidade, e a Adélia Cristina pela passagem de seus aniversários. A 
vereadora finaliza reafirmando seu compromisso com o povo e dizendo que podem contar 
com ela pois seu mandato é do povo. O vereador MESSIAS MEDEIROS: deu início ao 
seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre 
seu requerimento ao governo do estado atendido que foi a inclusão de Parelhas no 
programa RN Chega Junto, na qual nosso município irá ser beneficiado com 180 cestas 
básicas para distribuição. Posterior, falou algumas ações do deputado Francisco que 
beneficiam o município, principalmente no tocante ao combate da COVID-19, o vereador 
pauta que o deputado é o que mais trabalha pelo município e região, e falou também da 
importância de se ter um deputado da região do Seridó. O vereador em sua fala também 
reafirmou o seu compromisso com o povo e afirma que irá buscar sempre o melhor para 
Parelhas. Por fim, o vereador fala sobre alguns requerimentos que deu entrada na casa, 
como: solicitação de recursos para beneficiar as comunidades: Colonos, Sussuarana I e 
II, afim de construir passagens molhadas nestas comunidades. Com a presença dos 
Vereadores: Alyson Wagner de Oliveira, João Dantas Filho, Josivan Alves Pereira, 
Romisélia Araújo Santos Silva (de forma remota), Ildecio de Oliveira (de forma remota), 
Evaneide Araújo de Souza Mendonça (de forma remota), Messias Medeiros (de forma 
remota), Felisberto do Nascimento Silva (de forma remota), Francicleide Maria de Souza 
(de forma remota) e Wellington Araújo Silva (de forma remota) iniciou-se a ORDEM DO 
DIA: EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
001/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, NO ÂMBITO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - RN, DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA 
DO SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Autor: Josivan Alves. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 001/2021 DE 04 DE MARÇO DE 2021 -  CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A JOVEM TAILHANE CRISTINA DE MORAIS 
SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autora: Romisélia Araújo Santos Silva. 
EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 136, 138, 139, 140, 143 ao 

147 e 152. QUEBRA DE TRÂMITES: 162, 172. PARECER DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF) ● PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO Nº 003/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021 - INCLUI, NAS ATIVIDADES 
CONSIDERADAS ESSENCIAIS OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM ESCOLAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. Autor: 
Felisberto do Nascimento. PAUTA PARA A PRÓXIMA SESSÃO NO DIA: 29 DE 
ABRIL DE 2021 - EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE LEI DO 
LEGISLATIVO Nº 003/2021 DE 05 DE ABRIL DE 2021 - INCLUI, NAS ATIVIDADES 
CONSIDERADAS ESSENCIAIS OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM ESCOLAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. Autor: 
Felisberto do Nascimento. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - RN, DA FRENTE 
PARLAMENTAR EM DEFESA DO SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Josivan Alves. EM ÚNICA DISCUSSÃO E 
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VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 071, 153 ao 161,163 ao 171, 173, 174 e 175. Em 

Pauta: 136 e 138. “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 RESOLUÇÃO Nº 002/2021 DE 22 DE ABRIL DE 2021 – CRIA A ESCOLA 
DO LEGISLATIVO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Alyson Wagner. A sessão terminou por volta das 
20:00h e foi solicitado que constasse em ata que a prorrogação da sessão foi autorizada 
pelo plenário. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a sessão.  
 
 
 

 
 
 

 
 

ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 
Presidente 

 
 
 
 
 

 
 

EVANEIDE ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA 
Secretária 
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