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

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

Às quinze horas do dia oito 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, Zenilda 
Salústio da Costa Montenegro Bezerra (de forma remota), 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 Lei do Legislativo n° 003/2021 de 05 de abril de 2021 – Inclui nas atividades 
consideradas essenciais os serviçoes educacionais em escolas públicas e privadas no 
âmbito do município de Parelhas/RN. 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. Requerimentos: 070, 072, 099, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133 e 134/2021. Ofício 094/2021. De acordo com as Lideranças de 
Partidos foram dispensados o Pequeno Expediente e o Horário de Lideranças. 
Passando para o Grande Expediente: O vereador JOÃO DANTAS FILHO: deu início ao 
seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre 
seu requerimento para a instalação de uma companhia independente da polícia militar do 
município visando uma maior segurança aos municípes. Falou também de seu 
requerimento visando a reforma da Caixa d’água da comunidade Sussuarana. 
Prosseguindo, o vereador agradeceu a gestão pelos multirões de atendimento realizado 
no posto da ladeira, falou na importância dessa ação para a diminuição da fila de espera 
por atendimento médico. Dando continuidade, falou de sua conversa com a secretária de 
saúde, a senhora Zenilda Maria sobre a demanda de covid na comunidade Joazeiro, que 
está preocupando pelo alto número de infectados. Logo em seguida, pautou sobre a 
dengue que também o preocupa, principalmente nesse período de chuvas. Finalizou, 
pedindo a conscientização da população e o uso de máscara e álcool em gel. O vereador 
ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos 
de maneira geral e logo em seguida fala sobre o momento caótico que estamos passando 
e por isso as sessões da Câmara estão sendo de forma remota, assim, o vereador faz um 
apelo para que os munícipes mantenham o cuidado individual para amenizar a 
disseminação do vírus e parabenizou a gestão pela idealização e implementação do 
centro COVID. Também parabenizou a equipe de saúde do município pelo dia mundial da 
saúde no último dia 07 de abril e parabenizou a equipe que está na linha de frente da 
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vacinação. O vereador em seu discurso também parabenizou a secretaria de educação, 
Antonia Zélia, pela qualidade da semana pedagógica realizada no início da semana. 
Finalizou, defendendo os requerimento na qual deu entrada na casa, como: criação de um 
centro de reabilitação pós covid para diminuir as sequelas daqueles que foram infectados. 
O vereador WELLINGTON ARAÚJO SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando 
a todos de maneira geral e logo em seguida falou que acompanha as redes sociais e 
acredita que estamos voltando ao tempo do coronelismo pela maneira como as coisas 
estão caminhando, por não poder se dizer sua opinião baseada em fatos, segundo o 
vereador. Ainda pautando neste assunto o vereador comentou sobre a gravidade que é 
dispensa de licitações, que vem acontecendo no nosso município através da nova gestão. 
Dando continuidade, falou sobre o tema tão pautado nos últimos dias que foi o de 
perseguição política, que ocorreu segundo o vereador com um funcionário do município, 
que trabalha a mais de 20 anos na área da saúde. O vereador finaliza, criticando o estado 
de calamidade publica que foi decretada ao município. A vereadora EVANEIDE ARAÚJO 
DE SOUZA MENDONÇA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
maneira geral e logo em seguida parabenizou os profissionais da saúde pelo dia mundial 
da saúde comemorado no último dia 07 de abril. Deu continuidade ao seu discurso 
falando sobre o recebimento na tarde do dia 08 de abril de novas vacinas no estado do 
RN e sobre sua distribuição para os municípios. Prosseguindo, falou sobre seus 
requerimentos, como: solicitação a governadora por cilindros de oxigênio para Parelhas já 
que o estado recebeu novas remessas do governo federal. Posterior concedeu um aparte 
ao edil Felisberto, que informou que os cilindros já estão em Caicó e acredita que a 
distribuição a partir disto será mais fácil. A vereadora agradeceu e parabenizou a gestão 
por atender aos seu requerimento de vacinar os funcionários de farmácias e drogarias. 
Também agradeceu a gestão pelo olhar que tem as famílias carentes. Por fim, 
parabenizou Silmara Diniz pela passagem do seu aniversário e pela mulher forte e de 
coragem que é.  O vereador JOSIVAN ALVES PEREIRA: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida parabenizou a 
obra literária O Pequeno Príncipe por seus 78 anos de publicação. Logo em seguida, 
parabenizou a equipe da secretaria de educação pela ótima execução da jornada 
pedagógica de 2021, e parabenizou as demais secretarias pelo acolhimento na qual 
recebem os parlamentares da cidade. Prosseguindo, falou sobre seus requerimentos 
como a distribuição de kits alimentícios através da secretaria de educação já que não 
estão havendo aulas presenciais e ajudaria muitas famílias carentes da rede municipal. 
Dando continuidade, falou sobre o 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, frisando a importância do projeto para que a finalização da obra ocorra da 
melhor maneira possível. Por fim, falou sobre a pandemia e todo o cenário critico que 
vivemos, sobre a importância de “chegar junto”, ou seja, da união do poder público aos 
munícipes. O vereador FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre seu 
projeto “Amigo Doutor”, que ocorre em parceria com Dr. Franco, que realizada 
atendimentos médicos gratuitos as comunidades do município. O vereador destacou suas 
quantidade de ações em poucos dias em prol do povo parelhense. Comentou sobre a 
reunião que fez com representantes do setor empresarial do município para que fosse 
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realizado a testagem nos funcionários. O vereador também destacou a sua vontade de 
fazer um mandato igualitário para todos, sem olhar cor de bandeira, por isso está doando 
por 3 meses 25% de seu salário a classe artística do município. O vereador finalizou 
fazendo um desabafo, mostrando que está se sentindo prejudicado por alguns colegas e 
pede que aconteça uma união, pois é disso que o povo precisa. O vereador ILDECIO DE 
OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida pautou a distribuição das vacinas do governo para a segurança pública, 
aproveitando falou sobre seu requerimento que solicita a inclusão dos profissionais de 
segurança para a prioridade na vacinação, visando que estes tem contato com muitas 
pessoas diariamente. O vereador em seguida falou sobre seu projeto de lei para tornas as 
academias um serviço essencial e sobre a inclusão de educadores físicos de academias 
na priorização na vacinação contra o COVID 19.  O vereador finaliza falando sobre a 
importância de trazer resultados para a população. A vereadora ROMISÉLIA ARAÚJO 
SANTOS SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 
logo em seguida falou sobre alguns de seus requerimentos, como: reforma básica do 
hospital e limpeza das redondezas da barragem do boqueirão. Logo em seguida, a 
vereadora parabeniza a gestão pelo pagamento antecipado dos funcionários do 
município. A vereadora pauta em sua fala as diversas ações positivas que vem sendo 
executadas pela gestão, como: coleta de lixo de forma adequada e corte de terra gratuito. 
Também fala um pouco das ações realizadas em prol do combate a pandemia do COVID-
19, como a testagem em massa. Finaliza seu discurso, dizendo que irá solicitar a gestão 
que o mesmo mostre a população como o município foi encontrado e parabeniza a gestão 
pelo ótimo trabalho que vem conduzindo diante da prefeitura de Parelhas-RN. A 
vereadora FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida parabenizou os funcionários da 
saúde do município e os autistas na qual aproveitou para fazer uma reflexão de 
conscientização. A vereadora logo em seguida compartilhou do sentimento de 
preocupação do vereador João sobre a dengue. Logo em seguida, a vereadora falou 
sobre a antiga gestão pautando o que a mesma deixou no caixa do município. Posterior, 
concedeu um aparte ao edil Wellington, no qual também falou sobre o dinheiro que a 
antiga gestão deixou em caixa e criticou o estado de calamidade financeira no qual foi 
decretado ao município. A vereadora finalizou sua fala dando parabéns a pessoas 
queridas para a vereadora. A vereadora ZENILDA SALÚSTIO DA COSTA 
MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
maneira geral e logo em seguida falou sobre o momento difícil que estamos vivenciando e 
parabenizou a gestão, a secretaria de saúde e seus funcionários. Logo em seguida falou 
sobre seus requerimentos, como: lixeiras em praças, solicitação de reforma da sinalização 
da cidade e instalação de semáforos em pontos estratégicos. A vereadora compartilha do 
sentimento da vereadora Francicleide sobre a questão dos mosquitos. Por fim, 
compartilha de suas ideias e sugestões para a gestão. O vereador MESSIAS MEDEIROS: 
deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida 
prestou solidariedade ao edil Romisélia. Prosseguindo, falou sobre o andamenro do 
processo de estudo das melhorias destinadas a ponte do açude Caldeirões, que é uma 
luta do Deputado Francisco, e que pretende a esta quando reformada dar o nome de 
Romildo Azevedo. O vereador finalizou pautando sobre seus requerimentos, como: 
devolução de recursos da Câmara Municipal ao executivo, reforma do hospital Dr. José 
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Augusto Dantas, criação de um programa de assistência a quem foi acometido pelo 
COVID através do Governo do Estado, reforma da casa da cultura. Com a presença dos 
Vereadores: Alyson Wagner de Oliveira, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra 
(de forma remota), João Dantas Filho, Josivan Alves Pereira, 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 ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 

Nº 001/2021- RECONHECE AS ACADEMIAS DE GINASTICAS, ESTÚDIOS DE MUSCULAÇÃO 
E DE ESPORTES, ARTES MARCIAIS E CONGÊNERES, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE 
PORTE, VOLTADOS A ATIVIDADE FÍSICA COMO SERVIÇO ESSENCIAL Á SAÚDE PÚBLICA, 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. Autor: Ver. Ildécio de Oliveira. EM ÚNICA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 098 ao 118, QUEBRA DE TRÂMITES:  099, 

120, 122, 126, 127 e 129. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF) ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 

002/2021 DE 24 DE MARÇO DE 2021 - ESTABELECE AS IGREJAS, OS TEMPLOS 

RELIGIOSOS DE QUALQUER CULTO E AS COMUNIDADES MISSIONÁRIAS COMO 

ATIVIDADE ESSENCIAL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN. Autor: Felisberto do 
Nascimento. PAUTA PARA A PRÓXIMA SESSÃO NO DIA: 15 DE ABRIL DE 2021 - EM 

PRIMEIRA 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: 

070, 072, 121, 123, 124, 125, 128, 130 ao 134; Em Pauta:  115 e 116. “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 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. ● 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. O REFERIDO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2021, DO 
EDIL FELISBERTO DO NASCIMENTO SERÁ VOTADO EM ÚNICA DISCUSÃO E VOTAÇÃO NA 
PRÓXIMA SEGUNDA – FEIRA, DE FORMA REMOTA, NESTA CASA LEGISLATIVA, A 
CONVOCAÇÃO SERÁ ENTREGUE PELA SECRETARIA AMANHA DE 09 DE ABRIL DE 2021, A 

TODOS E TODAS. ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 002/2021 DE 24 DE 

MARÇO DE 2021 - ESTABELECE AS IGREJAS, OS TEMPLOS RELIGIOSOS DE QUALQUER 
CULTO E AS COMUNIDADES MISSIONÁRIAS COMO ATIVIDADE ESSENCIAL NO MUNICÍPIO 

DE PARELHAS/RN. Autor: Felisberto do Nascimento. OBS.: A sessão foi pausada às 
18:25h para reestabelecer a conexão do vereador Josivan e foi retomada às 18:46h. 
OBS.: O edil Felisberto Silva solicitou que constasse em ata sua fala na ordem do dia 
diante de um requerimento da bancada do PSDB: “Senhor presidente, esse requerimento 
é um motivo de indignação minha, mas como eu que encabecei essa luta e vossa 
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excelência sabe disso, todas vossas excelências da situação, e sabem do que eu estou 
falando. Então eu tive o cuidado de dia 30, ter uma reunião com os empresários do setor 
ceramista, do setor de mineração e do setor das oficinas de costura, e depois que 
conversamos nesta reunião, eu convoquei uma reunião com a secretária de saúde: 
Zenilda, onde foi uma reunião muito proveitosa para com os empresários de Parelhas, e 
saímos todos de lá satisfeito, e nossa secretária de saúde com sua desenvoltura com a 
garra dela e o conhecimento, pelas vias que ela deixou aberto no estado conseguiu os 
testes de COVID, que foram precisamente 600 testes de fora a parte para contemplar as 
empresas (os colaboradores) da nossa cidade, tão importante que geram emprego e 
renda. Segunda feira eu conversando com ela, nós chegamos num consenso que teria 
situações de empresas igual vossa excelência sabe, em situação crítica em Parelhas, 
aonde nós negocíamos, eu e ela, com esse empresário, onde o mesmo paralizou até as 
atividades por 10 dias, que foi justamente a cerâmica Tavares, eu quero parabenizar aqui 
também os proprietários, que tiveram a sensibilidade de parar a atividade mesmo tendo 
um prejuízo grande e ficou decidido que logo no dia seguinte iria sim começar as 
testagem nas empresas, começando pelos Tavares e lá na cerâmica Bela Vista, e ficou 
um vazio muito grande por não ter acontecido, mas logo a noite, Zenilda ligou dizendo 
que não ia poder fazer a testagem no outro dia e vossas excelências sabem que 
Felisberto é um homem muito malicioso e que uma pessoa da magnitude e capacidade da 
nossa secretária, jamais ia tomar uma decisão com a equipe todinha tendo já elaborado 
tudo e de repente a noite desisti Então isso ficou um vazio na minha cabeça, e eu fiquei 
esperando a decisão. Hoje eu fui até a secretaria, conversei com Zenilda e Elter e 
chegamos a uma conclusão, não vou falar aqui, mas vossas excelências sabem muito 
bem que fazem parte da situação o que foi que aconteceu. Mas, por felicidade, graças a 
Deus, Dr. Tiago atendeu ao pedido e vai ser amanhã sim testados, começando pela 
cerâmica Tavares que está parada, só volta segunda, e também na cerâmica Bela Vista. 
Isso me entristece bastante e fico também um pouco preocupado que se não houve 
intervenção, vou pedir a Deus que não tenha tido intervenção dos poderes para tomar 
essa decisão vossa excelência. Mas enfim, quero me associar ao projeto onde foi 
idealizado, vossa excelência sabe, daqui do vereador Felisberto, por isso que no grande 
expediente vossa excelência, eu fiz aquele desabafo e vou continuar dizendo que os 
nobres colegas quando tiver dificuldade de ideais, me procure que eu dou, estou levando 
ideia aos vereadores de outras cidades, não é vergonha, na hora que vossa excelência e 
nobres colegas e a população que na hora que esse vereador errar eu quero que todos 
vocês me cobrem e critiquem, que é para que eu possa crescer, não quero crescer 
politicamente, quero crescer na espiritualidade no coração com Deus, pois a 16 anos 
atrás eu estava rodando em porta de hospitais, sem ter condições de dar um pão para 
minha filha e para o meu filho, com problemas de saúde, e eu pedi uma oportunidade e 
Deus me deu. Graças a Deus eu venho proporcionando, vocês sabem da minha luta para 
ajudar as pessoas, mas esse requerimento ele vem numa boa hora, inclusive eu não ia 
usar em momento nenhum, mesmo tendo a ideia de apresentar requerimento, pois seria 
uma ação contra o COVID, um cuidado com a saúde pública e também com a saúde da 
economia, que são as empresas que geram a riqueza de nosso município. Então esse foi 
o cuidado que esse vereador teve de não está apresentando requerimento. Mas sim, 
atitudes com os empresários e com essa secretária, e Parelhas pode bater palma para 
Zenilda e sua equipe. Não quero ser mais que ninguém, quero só desempenhar meu 
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trabalho.” OBS.: O edil Wellington Araújo solicitou que constasse em ata sua fala na 
votação do requerimento 099/2021 da vereadora Evaneide Mendonça: “Eu queria só dizer 
o seguinte: é como se eu fosse contra o requerimento, primeiro: eu não sou contra o 
requerimento, eu sou favorável ao requerimento, até porque essa gama de pessoas que 
está sendo beneficiadas com o requerimento, elas tem comodidade, eles são especiais, 
são crianças. A questão que eu estou levantando é que nós temos que entender que 
existe uma população no geral dentro do município que precisa ser vacinada. Os debates 
que estão acontecendo, é como se o vereador Wellington fosse contra o requerimento da 
nobre vereadora, eu não sou contra, eu sou favorável, mas também sou favorável que a 
gente comece a entender que a população que não estão entrando nesses grupos de 
prioridades também precisam ser vacinadas por que vai vacinar um grupo, vem vacina. 
Eu vou entrar com um requerimento senhor presidente pedindo ao executivo: quantas 
vacinas vieram para Parelhas e quem foram as pessoas que foram vacinadas para a 
população ter conhecimento. Não estou aqui dizendo que a gestão está fazendo errado 
não, pelo contrário, está fazendo corretíssimo, mas é importante que a gente saiba 
quantas vacinas vieram para Parelhas, quantas pessoas foram vacinadas e quanto tem 
de reserva para a segunda dose de vacina, porque é como se parelhas tivesse recebendo 
um número de vacinas significativa e nós sabemos que não é. O município  está 
recebendo essa quantidade de vacina para a gama de pessoas que estão sendo 
vacinadas. Não sou contrário ao requerimento, pelo contrário, isso está dentro da 
comodidade, essas crianças estão dentro da comodidade, mas eu quero que a população 
que não está dentro desses requerimentos que a câmara está aprovando, também seja 
vista com bons olhos e a educação, porque as escolas também vão voltar mas ninguém 
discute: professor, merendeira, asg, vigia, ninguém tá discutindo esse grupo como 
prioridade, que é de fundamental importância.” Nada mais havendo a tratar o senhor 
presidente encerrou a sessão. 
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