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Ata da Primeira Sessão Extraordinária do Primeiro Período Ordinário, da Câmara 
Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada no dia 
doze 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 doze 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 (de forma remota), Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra (de forma 

remota), Wellington Araújo Silva (de forma remota), Felisberto do Nascimento Silva (de 

forma remota), Ildécio de Oliveira (de forma remota), Evaneide Araújo de Souza 

Mendonça (de forma remota), Josivan Alves Pereira (de forma remota) e Francicleide 

Maria de Souza (de forma remota). O senhor presidente declarou aberto os trabalhos 

dando boas-vindas a todos os edis e em seguida colocou em votação a Ata Sessão 

Extraordinária anterior, realizada no dia quinze de merço de dois mil e vinte e um, sendo 

esta aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente 

autorizou a secretária Evaneide Mendonça a fazer a leitura do expediente: Projeto de Lei 

do Legislativo n° 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 

municipio de Parelhas/RN. Passando para Ordem do dia: EM ÚNICA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 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 municipio de Parelhas/RN.  EM DISCUSSÃO: O 

vereador FELISBERTO DO NASCIMENTO SILVA: deu início ao seu pronunciamento 

saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou da importância do projeto, 

devido a religiosidade e a fé dos Parelhenses devido a história de fé envolta da 

construção da Matriz de São Sebastião. Cita a importância da igreja e cultos diante da 

situação que vivemos para amenizar os prejuízos a saúde mental das pessoas. O 

vereador pede a apreciação pelos nobres colegas e frisa que as normas de segurança 

são cumpridas nos templos. O vereador ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA: deu início ao 

seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida 

parabenizou o nome colega Felisberto pelo projeto e pediu a associação a matéria. O 

vereador JOÃO DANTAS FILHO: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos 

de maneira geral e logo em seguida parabenizou o nobre colega pelo projeto e 

destacou sua importância, solicitou a autorização para a associação ao projeto. A 

vereadora FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA: deu início ao seu pronunciamento 

saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou da importância do projeto 

devido ao momento caótico que estamos vivenciando, falou que o trabalho da igreja vai  
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muito além de religião e pede a associação ao projeto. O vereador ILDECIO DE 

OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 

em seguida parabenizou o autor do projeto e pediu a associação. A vereadora ZENILDA 

SALÚSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida parabenizou o 

colega pelo projeto apresentado e relatou a importância da realização das missas e cultos 

seguindo todos os protocolos de segurança determinados pela OMS. Por fim, pediu 

associação a matéria. O vereador JOSIVAN ALVES PEREIRA: deu início ao seu 

pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida relatou a 

importância do projeto e comentou sobre a votação do Supremo com relação a abertura de 

templos e apesar da importância do projeto, o STF é uma instância superior e determinou 

que os templos e igrejas continuassem fechados. O vereador WELLINGTON ARAÚJO 

SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em 

seguida pediu a assosiação aos projeto. A vereadora EVANEIDE ARAÚJO DE SOUZA 

MENDONÇA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 

logo em seguida compartilhou o sentimento da colega vereadora Francicleide e fala que a 

igreja vai muito além de religião, a vereadora então destacou a importância do projeto e 

pediu associação. EM VOTAÇÃO: o projeto foi votado e aprovado por unanimidade dos 

presentes, contabilizando 9 votos favoráveis. OBS: O projeto foi aprovado em uma única 

discussão e votação por decisão do presidente da casa em virtude de o mesmo considerar 

a aprovação do plenário para que o projeto fosse votado e discutido desta forma. Nada 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão. 

 

 

 

 

 
ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente 

 
 

 
 
 

EVANEIDE ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA 
Secretário 
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