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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 
Câmara Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, 
realizada no dia 10 de dezembro de dois mil e vinte às quinze horas. 
 
 

Presidente: Humberto Alves Gondim 
Secretário: Alyson Wagner de Oliveira 

 

Às quinze horas do dia três de dezembro 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, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, Frank 
Kléber de Lima, João Dantas Filho, Rogéria Layanne Caldas Dantas, Romisélia 
Araújo Santos Silva, Francisco Genidson de Azevedo Dantas, Wellington Araújo dos 
Santos, José Patrocínio Dantas Neto e Itayguara Glaube Dantas Medeiros. Em 
seguida, o Senhor Presidente autorizou o Secretário Alyson Wagner a fazer a 

leitura do Expediente: Requerimentos: N° 420, 421 e 422/2020. De acordo com 
todos foi dispensado o Pequeno expediente. Iniciou-se o Grande Expediente: O 
Vereador WELLINGTON ARAÚJO DOS SANTOS: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Vou usar a tribuna para um alerta e uma preocupação, tem uma informação extra 
oficial, temos que ver a veracidade dos fatos. Duas pessoas foram enviado a Caicó 
com suspeita de COVID e segundo a informação extra oficial não tem leitos para 
receber essas pessoas, se isso realmente for verdade chegou a hora da população 
de Parelhas e municípios circo vizinhas em se preocuparem. Chegar ao ponto de 
um hospital regional não receber um paciente acometido de COVID, aonde ele só 
vai quando a situação dele já é crítica, se essa informação realmente for oficial o 
bicho vai pegar. É importante que a população fique vigilante e adotem as 
providencias cabíveis que não possamos aumentar ainda mais o índice de pessoas 
acometidas de COVID. A informação que eu tenho é eu de ontem para hoje 
aumentaram sete casos em Parelhas, então cada dia que passa as coisas vai 
aumentando, vão ficando mais críticas e se for verdade que não tem leitos no 
hospital regional de Caicó, estou falando extra oficial se não tiver leitos para 
paciente de outros municípios a crise na saúde vai ser enorme. Essas pessoas com 
COVID não tendo leitos no hospital regional é encaminhado para Pau dos Ferros, 
para Mossoró, para Natal e se não tiver, quantas pessoas vão chegar a óbito. Eu 
não iria falar mais preocupado resolvi usar a tribuna para pedir a população de 
Parelhas que vamos fazer o dever de casa, evitar o máximo a aglomeração, evitar o 
máximo sem sair de casa sem mascara, fazer uso máximo de higiene nas mãos pra 
que não sejamos mais um acometido de COVID, a coisa é séria não é brincadeira. 
Na sessão passada na minha fala eu disse que a eleição esse ano não era para ter 
acontecido, era para ter feito a unificação e a eleição ser geral em 2022, se antes da 
eleições eu tivesse feito esse discurso aqui, talvez algumas pessoas tivessem ido 
nas redes social e iriam dizer que eu iria está tirando aproveito de uma situação por 
que eu iria ser candidato a reeleição, a prova está aí com o crescimento gradativo 
da COVID no Brasil. Aqui ainda teve o respeito apesar de alguns fatos isolados, na 
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medida do possível tentamos respeitar as decisões da justiça, diga aí nos 
municípios que não respeitaram e aglomeram gente quase todos os dias. É um 
pronunciamento de preocupação pedi a população de Parelhas tanto da zona 
urbana como a rural que tenha o cuidado necessário pra que não venha aumentar a 
quantidade de pessoas acometidas de COVID. Sr. Presidente venho fazer um 
pedido a vossa excelência é importante que você reveja a sessão solene de entrega 
de títulos e comendas de cidadão Parelhenses para evitar o máximo possível de 
aglomeração. O RN teve o primeiro caso de reinfecção do COVID no Brasil, então é 
importante que veja essa situação e se caso essa informação for oficial vossa 
excelência de como um acordo com os colegas reveja a entrega de títulos e 
comendas, nós temos que demostrar preocupação, ter cuidado, ser vigilantes por 
que essa segunda fase do COVID está muito mais forte que a primeira. Alguns não 
precisam de UTI a recuperação é em casa mais se a coisa continuar crescendo 
quem vai perde são as famílias, são os entes queridos que temos e nenhum quer. 
Eu queria levantar esse questionamento e dizer a população de Parelhas mais uma 
vez, vamos ter cuidado, vamos usar máscaras, vamos usar a higienização das 
mãos, vamos respeitar o distanciamento de um para o outro e vamos evitar 
aglomerações de pessoas por que a situação é grave e não podemos continuar  
errando, quem transmite o COVID somos nós cidadão, se nós fizermos o dever de 
casa a probabilidade da transmissão é muito pequena não é o poder público que vai 
evitar a transmissão, quem vai evitar a transmissão somos nós, então nós cidadão 
vamos tentar fazer o dever de casa e se fizermos tenho certeza que vamos sair 
dessa faze negra que foi em 2020 contando história. Vamos ter cuidado que essa 
nova faze do COVID não está para brincadeira. Está aumentando gradativamente 
tendo em vista que em muitos municípios o engajamento de militantes  no pleito 
formou muitas aglomerações e está aí o resultado, inclusive com realizações de 
festas em clubes, então é bom que reveja por que estou com muita preocupação, 
vou levar essa preocupação para o poder executivo para que de uma fora direta  
resolver essa pendencia por que a população mais humilde é que saí mais 
sofrendo, o COVID não ver raça, gênero ou condição financeira ele atinge a todos, é 
importante como a gente como representante do povo mostre essa preocupação. 
Repito, vamos ter cuidados, ter responsabilidade, usar máscara, higienizar as mãos, 
evitar aglomeração por que só assim poderemos tentar pelo menos não ser 
acometido do COVID e muito menos para que terceiro possa adoecer. ``           O 
Vereador FRANCISCO GENIDSON AZEVEDO DANTAS: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Primeiramente gostaria de parabenizar a gestão municipal pelo selo UNICEF edição 
2017 a 2020 um reconhecimento internacional que o município de Parelhas recebe 
pela quarta vez consecutiva, esse prémio mostra a preocupação do Prefeito 
Alexandre, Lurdinha e todos as secretarias envolvidas do direito da criança e do 
adolescente. A tribuna de hoje é em tom de despedida, no segundo mandato que o 
povo nos deixou no município, não conseguimos êxito na eleição desse ano e 
temos que respeitar o direito das urnas. Dizer que saímos de cabeça erguida que 
temos a certeza do que nós fizemos nesses dois mandatos, agradeço aqui as 398 
pessoas que confiaram no meu nome, na minha pessoa como representante deles 
para honrar aqui nessa casa. Vamos continuar a luta embora não tendo acento aqui 
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nesta casa, quero agradecer as centenas de mensagens que recebi de apoio e 
conforto fiquei muito feliz, queria abraçar o povoado Santo Antônio que nos deu 93 
votos. Quero dizer que passei esses oitos anos fizemos muito por todas as áreas 
que nós atuamos na área da educação com projetos de lei, com pedidos para 
melhoramentos nas escolas, na área da agricultura com a conquista da enciladeira, 
com aquisição da balança do curral do gado de tantas outras coisas feitas pelo o 
agricultor rural, do meio ambiente, com a conquista de várias emendas para a 
pavimentação de ruas na zona urbana e na zona rural. Destacando o inicio da 
pavimentação na rua principal dos Colonos e várias obras tiveram o dedo do 
Vereador Pepeu. Na administração com o apoio no programa de aposentadoria 
incentivada a qual juntamente com os Vereadores aprovamos, como servidor do 
município ajudei a elaborar esse projeto e discutir junto com os Vereadores, junto 
com o sindicato dos servidores e hoje 80 funcionários estão sendo beneficiados 
com a aposentadoria incentivada, como tantas outras coisas que tivemos na zona 
rural, zona urbana, junto com a saúde com a conquista da ambulância pois o 
município estava com duas em defeito. Conseguimos com o então Deputado Carlos 
Augusto uma ambulância zero KM para o município, outra através do MDB com o 
Deputado Walter Alves, também outra que ainda falta chegar e que já foi licitada 
uma ambulância de porte maior também com o Deputado Walter Alves, além de 
emendas de custeio para o hospital José Augusto Dantas, equipamento para o 
postos de saúde e enumeras ações e projetos de lei deixamos registrado nessa 
casa. Quero dizer que a marca do Vereador Pepeu fica cravada nessa casa 
Legislativa, quero dizer também ao meu MDB que a gente não vai descansar, que 
eu quero dizer da nossa lealdade nesse partido, da nossa dignidade, do nosso 
compromisso com  as pessoas que nos seguem e o nosso dever como homem 
público de ser honesto. Posterior concedeu a parte adiu Wellington, primeiro 
parabenizar em estarmos juntos durante esses oitos anos, exerceu esses dois 
mandatos com responsabilidade, contribuiu pra que o nosso município continuasse 
crescendo, lutando por política pública e buscando a qualidade de vida da nossa 
população, não desmerecendo quem ganhou mais vossa excelência com sua 
experiência tanto no Legislativo como no executivo vai nos fazer falta, fazer falta por 
que tínhamos um Vereador Responsável, coerente que sempre nas possibilidades 
de duvidas que nós tínhamos referente algum projeto de lei vindo do Executivo 
vossa excelência com o conhecimento na vida publica nos tirávamos as dúvidas. Eu 
parabenizo vossa excelência eu reforço as suas palavras, não podemos desistir 
pelo contrário devemos continua lutando, a luta é válida quando tudo aquilo que 
demostra que fizemos para o bem do povo, Deus li abençoe e der forças. Então 
Pepeu eu estendo minhas mãos e um grande abraço fraterno e Deus li ilumine e 
sua família. Agradeço a participação e quero dizer que aprendi muito com a sua 
experiência, pelo seu jeito de ser, aprendi muito com o Vereador João, Itayguara, 
Netinho, Vereador Dr. Alyson, Presidente Humberto, os Vereadores que se 
encontram na capital Federal a gente só tem que agradecer. Essa casa foi uma 
escola não só de homem público, mais uma escola que nos ensinou como ser o 
verdadeiro homem de caráter, índole e um homem família. Quero agradecer a cada 
um dos servidores dessa casa pelo o atendimento e apreço que sempre teve com a 
minha pessoa, quero agradecer também especialmente ao Presidente Humberto 
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que apesar de nossas desavenças politicas sempre ouve o respeito o dialogo e 
sempre tivemos aqui apoio como Vereador. Esse momento aqui é um momento de 
despedida da tribuna, mais não é um a Deus é um até logo e talvez um até breve.                            
``   O Vereador HUMBERTO ALVES GONDIM: deu início ao seu pronunciamento 

saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Dizer que 
comecei a minha vida pública de base, eu dona Lídia, Maira Margarida, Helena 
Meira, Basto do sindicato que fazíamos um trabalho de base na zonas rurais 
através da diocese de Caicó, todo esse trabalho era coordenado na época pelo o 
nosso querido Pa. Neto e nós coordenávamos 14 jovens no município de Parelhas, 
tinha também da zona urbana, era muito difícil, todo mundo sabe que lidar com o 
ser humano é difícil na época as condições financeiras era muito pouca, não 
tínhamos nem bicicleta para andar íamos a pé. Eu lembro que após fazer esse 
trabalho fui convidado para trabalhar na rádio rural de Caicó apresentando o 
programa do movimento eclesial de base e eu não aceitei por que fui convidado 
pelo um cidadão para ser Vereador no município de Parelhas. Naquele tempo era 
muito difícil se estudar, a minha família era composta por dez irmãos meu pai e 
minha mãe, lembro que boneca minha irmã ia para a escola escrevia com lápis 
comum e quando ela chegava em casa minha mãe apagava o que ela tinha escrito 
para que no outro dia eu pudesse frequentar a aula. O que tinha nesse tempo era a 
lealdade e o respeito da família se vivia nos braços mesmos, nossa família 
composta por 12 pessoas meu pai em 72 pegou uma estafa mental e físico de 
trabalhar tanto para dar o sustento a sua família, mesmo assim não paramos, vinha 
de bicicleta estudar todos os dias. Continuei meus estudos no colégio que na época 
era cenessista Arnaldo Bezerra consegui o diploma de honra ao mérito, eu pedi a 
Geraldo Luciano para que eu pudesse ser o orador das turmas por motivo de A ou B 
não pude, quem foi o orador foi loura da paulistana, na hora ela não teve condições 
emocionais pra falar e me convidaram a ser o orador oficial das turmas. No outro dia 
eu estava pastorando o gado e vinha aquele cidadão era Bidú, Dr. Ulisses e Diego 
Santana foram me convidar para sair como Vereador pois disseram que me saí bem 
na minha fala. Topei, fui candidato, Dr. Ulisses todo dia me dava uma aula e uma 
das coisas que ele dizia era você ande muito e a 32 anos atrás quando abriram as 
urnas Humberto teve 608 votos sendo mais votado na época, continuei minha luta 
fui candidato novamente venci outra vez e disputei 6 vezes aqui em Parelhas e o 
povo me deu o presente de 6 vezes o mais votado. Fui vice de Dr. Antônio aonde eu 
aprendi muito e agora mais uma vez depois de muito lutar, confesso que não era 
meu desejo de ser vice Prefeito, mais de tanto as pesquisas indicarem, de tanto o 
meu grupo a qual faço parte insistir resolvi ser candidato. Aqui estamos candidatos 
eleitos graças a Deus e ao povo de Parelhas e iremos assumir os comandos da 
prefeitura a parti do dia 1° de janeiro. É hora de agradecer a Deus, agradecer 
principalmente a minha família Gondim e Tasso unida em  qual quer posição política 
que Humberto Gondim tomar sempre nos acompanhou, agradecer aos meus 
amigos mais próximos que sempre estiveram nos dando força, agradecer a minha 
terra Timbaúba que muita vezes sou até injustiçado por alguém daquela 
comunidade, mais também tem aquele que aplaude quer bem e que ainda 
reconhece o trabalho de Humberto Gondim. Nosso grupo político nesses quatros 
anos conseguimos perfura 17 poços em comunidades rurais do nosso município, 
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conseguimos recursos para calçar várias ruas do nosso município, conseguimos 
nesses quatro anos dar aquela sustentabilidade e ajudar o esporte de Parelhas, 
conseguimos mais de 40 ternos de futebol, tantas bolas que aqui eu esqueço, 
cirurgias de cataratas através de amizade, exames de alta complexidades claro que 
não dar para atender a todos. Hoje recebi um convite hoje do Sr. Antônio Linhares 
para que possamos nos encontrar a capital do estado em breve, aqui ninguém está 
prometendo nada mais quem sabe aquele rede de hospital Rio Grande, já comprou 
o Papi que é vizinho, já está estalando um outro hospital na capital do estado,  vão 
trazer para o interior do estado mais um hospital, quem sabe possa vim pro 
município de Parelhas e vamos lutar sim para que esse hospital venha pro 
município. Quero agradecer ao Executivo municipal, agradecer ao nosso grupo 
político que é comandado pelo Dr. Tiago Almeida, agradecer a todos que saíram 
candidato pelo nosso lado, temos que respeitar quem foi oposição com a gente que 
se comportaram de forma honesta, agradecer a todos amigos Vereadores que muito 
me honra por ter passado 4 anos comandando o destino dessa casa. Fiz de tudo, fiz 
o que pude fazer para que não houvesse brigas, intrigas, picuinhas dentro dessa 
casa por que conheço de perto os 11 Vereadores e Vereadoras e sei da 
responsabilidade de cada um, agradecer aos nossos heróis funcionários do menor 
ao maior. Portanto talvez não sei, já estou velho a idade já me leva aos meus 55 
anos, terminando o mandato estarei chegando aos 60, aqui eu não sei se vou 
continuar e desistir da vida pública. Aqui estou me despedindo do lugar que 
Humberto mais gosta, essa casa que Humberto fez a vida política, estou me 
despedindo e fiz muito dedicado ao povo de Parelhas, muitas vezes sacrifiquei  a 
minha família para ajudar alguém, me despeço dizendo Parelhas muito obrigado.                   
``    O Vereador ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
É a primeira vez na casa após eleição municipal, aproveito esse momento não só 
pra me despedir como também para agradecer a todas as pessoas que confiaram, 
que acreditaram que acharam que Dr. Alison podia continua nessa casa Legislativa, 
pela confiança, pelo trabalho que nós desenvolvemos através desse mandato 
nesses quase 4 anos e aqui estou para agradecer as 1088 pessoas que me 
confiaram mais essa oportunidade de está aqui nesta casa por mais 4 anos para 
trabalhar pelo desenvolvimento da nossa terra e bem está da população. Chegamos 
hoje a um final de um ciclo, estamos na ultima sessão e muita coisa aconteceu 
nesse período de 4 anos, tivemos discursões acaloradas, tivemos vários debates, 
tivemos muito aprendizado, aqui eu tive aqui a oportunidade de aprender muito, tive 
a oportunidade de crescer como cidadão, como homem, como político e eu 
agradeço tudo isso aos meus colegas Vereadores que através de convivência aqui 
nessa casa esse crescimento. Hoje me considero um homem mais maduro, mais 
experiente e a minha vontade eu confesso que é de continua nessa casa 
participando de forma ativa como fiz durante esse mandato. De todas as sessões 
que teve nessa casa Dr. Alyson faltou 2 mais eu estive em Brasília,  conseguindo 
recursos, me capacitando, participando de eventos para conseguir benefício da 
população. Tive a oportunidade nesse mandato apresentar aqui e realizar várias 
audiências públicas que tiveram o objetivo de aproximar a população do Legislativo, 
quantas pessoas dizem que Vereador não faz nada, que a câmara não serve para 
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nada, mais o objetivo foi esse, tentar aproximar a população a essa casa para 
conhecer o trabalho e o papel que o Vereador deve exercer, requerimentos, projetos 
de lei eu perdi a conta de quantos apresentei, termino esse mandato de cabeça 
erguida na certeza que cumpri o meu papel que honrei a confiança das 1.263 
pessoas que me confiaram o voto a 4 anos atrás, termino convicto que estive aqui 
presente participando da vida na nossa comunidade, todas as reuniões que 
aconteciam o Vereador Alyson estava a frente, das associações, eventos que 
aconteciam para honrar e exercer esse papel quanto Vereador. Emendas 
parlamentares vi aqui o Vereador Humberto citando várias, emendas para a 
maternidade, calçamento, mais Vereador vossa excelência esqueceu através do 
seu grupo de emendas importantes que melhorará a vida da população no que de 
respeito a segurança pública que foi a emenda para o vídeo monitoramento dessa 
cidade através do Deputado Rafael Mota. A emenda para aquisição de um castra 
móvel que possibilitar o controle de natalidade dos animais que existem soltos e 
abandonados nas ruas de nossa cidade. Esse momento é de agradecer 1° pela a 
oportunidade de está aqui hoje, de estar vivo, passamos por muitas coisas nesses 4 
anos, se formos olhar para trás, começamos com o Vereador Antônio Neto e 
estamos terminando sem ele, temos que agradecer a Deus pela oportunidade que 
temos de continuar aqui vivos, enfrentando essa pandemia, enfrentando tantas 
dificuldades. Agradecer a minha família que sempre me dar forças para continuar 
trabalhando, para continuar na politica, para continuar enfrentando as dificuldades 
da vida. Quero fazer um agradecimento especial nesse momento, agradecer ao 
Vereador Humberto que sempre me deu forças, eu acredito que esse mandato que 
hoje exerço também devo a ele, a 4 anos atrás deparávamos por uma situação um 
tanto conflitante, aonde era quase impossível dois membros da mesma família 
disputar duas cadeiras numa câmara municipal de onze Vereadores. Cheguei para 
Humberto e disse a vez é sua, pode disputar a eleição que espero a minha vez em 
outro momento, o Vereador bateu na mesa e disse vamos nós dois e ganharemos 
nós dois e assim foi feito, fomos para as ruas, definimos as estratégias e 
enfrentamos a eleição e graças a Deus o final da história o povo de Parelhas já 
sabe, Vereador Humberto eleito em primeiro lugar com 1.347 votos e o Vereador 
Alyson em segundo lugar com 1.263 votos. Aqui quero agradecer de forma especial 
que como ele mesmo disse nessa eleição mostrou que é um verdadeiro homem 
público. O Vereador Humberto poderia ter enfrentado essa eleição de forma 
confortável dito por todos que era o Vereador que tinha uma cadeira garantida aqui 
nessa casa, mais não pensou só nele, ele agiu como o verdadeiro homem público e 
pensou na população, pensou na sua chapa majoritária que poderia consagrar a 
vitória da oposição e trazer sim dias melhores para o povo de Parelhas. Tenho 
certeza que terei uma grande dificuldade a parti do dia 1° de janeiro por não está ao 
seu lado, por não ter a sua presença aqui nessa casa, para me ajudar, me orientar. 
Quero nesse momento de despedida pedir desculpa a um Vereador que em algum 
momento me excedi nas discursões, nos debates, quero aqui agradecer aos 
funcionários dessa casa, pedir desculpa a algum se de alguma forma me excedi 
com alguma coisa, mais sempre reconheci e reconheço o trabalho de vocês aqui no 
Legislativo e sei do esforço que fazem para agradar todos os Vereadores dessa 
casa. Vou finalizar agradecendo a essa casa, agradecendo ao Presidente, aos 
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funcionários, a Deus, a minha família, a população, agradecendo as críticas da 
população, que muitas vezes através das críticas nós podemos melhorar em 
alguma coisa e me despeço dizendo a população que certamente se Deus , no dia 
1° de janeiro estaremos tomando posse para um novo mandato, acredito que esse 
próximo mandato teremos a oportunidade de trabalhar cada vez mais pela 
população, mais experiente, desta vez Vereador de situação onde tenho a certeza 
que terei mais acesso ao Executivo, onde terei a oportunidade de encaminhar e 
viabilizar tantas ideias, projetos que apresentei durante essa legislatura mais não 
consegui dar andamento. Então essa é a minha perspectiva para 2021, para os 
próximos 4 anos, finalizo dizendo assino o compromisso com a comunidade de 
Parelhas e o Vereador Alyson honrará mais uma vez a confiança do povo de 
Parelhas. ``    O Vereador JOÃO DANTAS FILHO: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Hoje queria agradecer a Deus essa oportunidade que foi nos dada, aconteceu 
comigo na campanha passada que não tive êxito mais não baixai minha cabeça e 
continuei trabalhando. Queria agradecer a 518 votos que me deu a oportunidade de 
voltar para essa casa. Ano passado não queria ter voltado dessa forma, foi muito 
difícil com a partida do nosso amigo querido Antônio Januário Neto mas é o destino 
de Deus e aonde eles esta tenho certeza que está muito bem e vida que segue. 
Agradecer a comunidade Cachoeira na outra eleição eu fui o Vereador mais votado 
de lá com 42 votos e agora novamente a comunidade me deu essa graça de 65 
votos sendo o mais votado de lá novamente, agradeço a todas as comunidades 
rurais de nosso município e na zona urbana. Posterior concedeu a parte adiu 
Humberto, na verdade a comunidade Cachoeira fez justiça com vossa excelência, 
outro dia após a eleição e vimos vossa excelência trabalhando de pedreiro em uma 
casa perto do campo de futebol, eu disse está aí os votos de João Grandão, vossa 
excelência é aquele Vereador que participa e que está presente, um home 
inteligente que exerce sua profissão de pedreiro e a humildade que vossa 
excelência tem o povo reconhece. Passou a eleição e eu continuei na ativa e é a 
profissão que eu gosto. Coloquei na pauta para parabenizar o nosso amigo Jailson 
de Zequinha que cuida muito bem do Laurentino Bezerra eu como voluntário de 
pedreiro por que eu gosto, eu disse que sem o Laurentino Bezerra e o Alvidio 
Dantas o futebol de Parelhas não existe. Queria agradecer nosso líder maior Dr. 
Tiago Almeida que ganhou a eleição juntamente com o nosso Presidente Humberto 
e vai dar certo, até o adversário fica contente dando certo por quem ganha é a 
população de Parelhas. Finalizando queria agradecer a minha família que tem dado 
esse suporte, por varias vezes eu quis recuar mais a minha família disse você não 
vai desistir começou e vamos para frente. Desejar um feliz natal a todos, feliz ano 
novo!     ``                 O Vereador: ITAYGUARA GLAUBER DANTAS MEDEIROS: 

deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em 
seguida declarou: ´´ Quero abrir meu discurso, agradecendo a Deus, a vossas 
excelências, aos funcionários dessa casa, aos votos que eu obtive. Juntos com 
alguns amigos fiz a diferença sim, deputados, o Deputado federal e hoje ministro 
Rogerio Marinho que acreditou no meu mandato, ele mandou para Parelhas uma 
emenda para a central de corte, peço ao Vereador do meu partido que foi eleito que 
fiscalize com todos vocês, Alyson, João com você Tom que eu tanto admiro, 

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 

fiscalize esses recursos por quem ganha é a população de Parelhas. Também não 
poderia deixar de falar na minha ultima tribuna do Deputado estadual Carlos 
Augusto Maia que também trouxe recursos para o nosso município. Agradecer ao 
Ibama por que conseguimos a liberação das madeiras cerradas para o curral do 
agricultor que foi ideia do Vereador Netinho, Netinho tinha um sonho de construir o 
curral. Tenho que falar da injustiça do leilão que vai ter em nosso município de 
vender dois veículos que está servindo a secretaria de obras que é a C20 e a 
Toyota leilão no dia 16/12 Araújo Leilões, vai ter 12 veículos. Prefeito veja com bons 
olhos, como é que a próxima gestão vai fazer, se tivesse carros para suprir a 
necessidade tudo bem, eu estou falando isso como cidadão que está pensando em 
2021. Posterior concedeu a parte adiu Alyson, eu quero li parabenizar pelo o 
pronunciamento e dizer a vossa excelência que vejo que tem contas a prestar com 
a população no seu trabalho desenvolvido durante esses 4 anos. Eu acredito que os 
11 Vereadores tiveram a oportunidade de dar a sua contribuição pra população. 
Vereador é importante que a população possa acompanhar o mandato dos 
Vereadores, eu acompanho nas redes sociais e vejo pessoas que reclamam e 
criticam Vereadores dizendo que só faz requerimento, esse é o papel do Vereador, 
com projeto de lei, ideias, sugestões, criticar sem propriedade, sem acompanhar 
isso aí é inadmissível. Também falar do Deputado General Girão foi o que mandou 
mais emendar para o nosso município, tem 12 rua para calçar, trouxemos recursos 
para a maternidade, para o hospital, conseguimos verba para ambulância, verba 
para ônibus escolar.     `` A Vereadora JOSÉ PATROCÍNIO DANTAS NETO: deu 

início ao eu pronunciamento saudando  a todos de maneira geral e logo em seguida 
declarou: ´´ Subo a essa tribuna na vigésima segunda legislatura da câmara 
municipal de Parelhas como o Vereador mais jovem, vossa excelência que é um 
dos maiores políticos da cidade começou aos 22 anos, estou saindo do mandato 
com 23 muito jovem, mesmo com a minha pouca idade consegui trabalha da minha 
forma. Tenho muita tranquilidade de vim a essa tribuna e fazer meu discurso. 
Falando da área da juventude, a semana municipal da juventude foi uma lei de 
minha autoria, o programa câmara jovem passou 2 anos discutindo ate que chegou 
a ser aprovada nessa casa, é uma lei muito importante de cidadania principalmente 
aos jovens que vão praticar o seu primeiro voto. Posterior concedeu a parte adiu 
Humberto, lançamos o edital estava no orçamento e devido a pandemia, mais foi 
uma ideia maravilhosa. Fica a luta, fica o marco na câmara de Parelhas, faço um 
pedido ao nobre Vereador Alyson que se for o Presidente que bote a lei em 
execução e a você nobre colega Wellington que ficou representando a nossa 
bancada do MDB com o seu 7° mandato, pedido de um colega seu do MDB que 
abrace essa luta câmara jovem. Posterior concedeu a parte adiu Wellington, eu vou 
acata o pedido de vossa excelência, antes era câmara de Vereadores mirim é 
importante para tentar politizar a juventude e precisa, ela vai ser o futuro do 
desenvolvimento e na qualidade de vida de Parelhas então que essa lei venha 
entrar em vigor e a gente possa politizar nossa juventude. Posterior concedeu a 
parte adiu Alyson, para parabenizar pelo pronunciamento e até eu acrescento não é 
só a juventude que precisa ser politizada e a população de maneira geral, mais 
tentamos transforma isso através da juventude. Isso movimenta 100% da classe 
estudantil que passa a forma uma opinião e através do filho que se chega ao pai. 
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Quero agradecer as ações que no papel de Presidente nos ofertou, abriu um canal 
no instagran que foi uma solicitação do meu mandato e hoje as redes sociais da 
câmara funciona, a todas as diárias que nos forneceu, as passagens quando fomos 
a Brasília, a Natal, todo trabalho que vossa excelência nos deu condições. Quero 
dizer que mesmo a gente não ter conseguido a reeleito fico muito tranquilo, claro 
que meu desejo era permanecer. Eu pedi muito a deus que a minha vontade e a 
dele que a dele prevalecesse, a vontade dele foi para que eu me ausentasse do 
mandato, não vou sair da politica, vou vivenciar em está na politica sem mandato. O 
Presidente da casa já ficou sem mandato, Dr. Antônio um dos maiores líder políticos 
de Parelhas quanto tempo está sem mandato, Francisco está sem mandato e está 
fazendo política, todo grande líder tem derrotas. O maior líder politico da história do 
RN se chama Aluízio Alves e quando ele perdeu a campanha em 1982 para o ex 
Governador José Agripino ele disse a derrota é o começo das grandes vitórias a 
vida continua, sobre as cinzas da derrota é aonde se planta uma semente. Tenho 
muita maturidade para enfrentar as coisas da politica por que eu entrei sabendo, 
minha amiga Romisélia ande vou sentir muita saudade das discursões me 
perguntou, Netinho como está a campanha? Trabalhando para ganhar e preparado 
para perde. Tenho muita alegria que na área da infra estrutura tem a minha marca, 
tenho na cobra três ruas calçadas, uma no Juazeiro na rua da creche, uma 
passagem molhada construída, na Boa Vista uma praça construída, tem no Juazeiro 
o gabinete odontológico, no Dinarte Mariz três ruas pavimentadas, no Ivan bezerra 
duas ruas pavimentadas, Cruz do Monte duas ruas pavimentadas, tem na economia 
e na agricultura, o parque agro pecuário que foi de autoria do meu mandato que já 
começou no dia 19 de outubro e na primeira feira rendeu cerca de setenta mil reais, 
a questão das ruas pavimentadas não foi só e, eu junto com a minha bancada do 
MDB. Tenho minha participação que consegui liberar recurso aonde liguei várias 
vezes ao Deputado Walter aperreando, na FUNASA para que fosse liberado 
seiscentos mil reais, trezentos mil reais para a construção de casas na zona rural e 
a construção de vinte e seis banheiros. Tenho também a contribuição na área da 
saúde e nas emendas que nós temos conseguido com a nossa bancada, com o 
Deputado Walter, nosso Prefeito Alexandre conseguimos emenda de custeio para a 
saúde, transportes uma Toro, dois Gran Siena, ambulância uma chegou e a outra 
está licitada. No esporte requerimento da Vereadora Rogéria que foi o resgate do 
Ruralzão, presentear a todos os times de Parelhas que participaram do Ruralzão 
interno. Eu amo minha terra Parelhas, lembro que meu discurso após eleito em 
2016 no dia 19 de novembro na tribuna do senado Federal, como o 1° primeiro 
jovem senador eu disse a Parelhas, oh minha terra querida pra onde eu ando eu te 
levo e no meu peito carrego a lembrança de ti. Tenho orgulho de com 23 anos já 
contar a minha história, ex Vereador de Parelhas, fui Vereador jovem no programa 
da escola, fiz um discurso aqui nessa tribuna em 2015, fui jovem senador, na minha 
carreira lá no senado representado o RN o primeiro potiguar a sentar na mesa 
diretora, fui o 1° coordenador da bancada nordeste, o primeiro senador na historia 
do Brasil a representar o senado Federal na câmara dos deputados. A quem eu fiz 
mau peço perdão, a quem eu ajudei queria ter ajudado mais, a quem me ajudou a 
minha eterna gratidão, muito obrigado ao povo de Parelhas, a minha família, aos 
colegas parlamentares, vou sentir falta das discursão acalorada. Também tem a 
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questão do peixamento, todo ano a gente distribui 300 mil alevinos injetando por 
ano um milhão e meio de reais. Tem outro que vai ser executado no próximo 
legislatura a questão do terminal rodoviário de Parelhas consegui o recurso e nos 
próximos 4 anos deve ser reformado fica marcado uma luta do Vereador que fez por 
onde. Minha gratidão a todos!  ``  Vereadores presente na ordem do dia: 
Humberto Alves Gondim, Alyson Wagner de Oliveira, Zenilda Salústio da Costa 
Montenegro Bezerra, Frank Kléber de Lima, João Dantas Filho, Rogéria Layanne 
Caldas Dantas, Romisélia Araújo Santos Silva, Francisco Genidson de Azevedo 
Dantas, Wellington Araújo dos Santos, José Patrocínio Dantas Neto e Itayguara 
Glaube Dantas Medeiros.                       Iniciou-se a ORDEM DO DIA 10 DE 
DEZEMBRO DE 2020- EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO- ●PROJETO DE 
LEI DO EXECUTIVO Nº 013/2020 – QUE ALTERA A LEI Nº 2498/2017, QUE 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●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. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - 
●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 024/2020- CONCEDE TÍTULO 
DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. FRANCISCO ACÁCIO DO NASCIMENTO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● 
PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 025/2020 - CONCEDE O TÍTULO 
DE CIDADÃO PARELHENSE, AO SR.º. MANASSÉS MEDEIROS ALVES DE 
ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ● PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 026/2020 - CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO 

PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. JOACIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 
027/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020 - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 

PARELHENSE, A Sr.ª. SIMONE DE LIMA ELEUTÉRIO NASCIMENTO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 028 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020- CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
PARELHENSE, AO Sr.º. ADELSON JOSÉ VALENTIM, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 029 DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2020 - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. 

ALANCARDETT OLIVEIRA DA NÓBREGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
REQUERIMENTO: 426 PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF) ● PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 033/2020 - CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO 

PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. DENILSON DANTAS DE MEDEIROS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PAUTA PARA A 1ª SESSÃO EXTRAORDINÃRIA DO 
2º PERÍODO ODINÁRIO - DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 013/2020 – 

QUE ALTERA A LEI Nº 2498/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL 
PARA O PERÍODO DE 2018/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●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. EM 
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ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO 
Nº 033/2020 - CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE 

MACÊDO, AO Sr.º. DENILSON DANTAS DE MEDEIROS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 
    O Presidente Humberto Alves Gondim solicitou que constasse em ata que 
mesmo sendo lidos os ofícios a pedido do Prefeito Municipal os projetos de 
lei do executivo 014/2020 e 015/2020 para que esses projetos venham abrir 
discussão e votação na terça-feira que acontecerá de forma extraordinária. 
Então esses dois processos serão discutido e analisado na próxima terça-
feira. Também iremos realizar uma sessão especifica aonde iremos analisa, 
discutir e aprovar o projeto de orçamento da Prefeitura municipal de Parelhas 
para o ano de 2021.     

 
Ressalva do Vereador Patrocínio: O nome do Vereador Wellington não consta a 

presença do mesmo na ata passada e a votação da ata. 
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