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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 
Câmara Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada 
no dia vinte e sete de maio 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 vinte e sete de maio 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, João Dantas Filho, Josivan Alves 
Pereira, Romisélia Araújo Santos Silva, Ildecio de Oliveira, Evaneide Araújo de Souza 
Mendonça, Messias Medeiros, Felisberto do Nascimento Silva, Francicleide Maria de 
Souza  e Wellington Araújo Silva. 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 votos. O Senhor Presidente autorizou a secretária Evaneide Mendonça 
a fazer a leitura do Expediente: Requerimentos: 232, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250/2021. Moção de parabéns: 017/2021. Ofícios: 
91/2021/UO091/GRO9/SFI-ANATEL, 255/2021-SESED, 153/2021-SEMECE, 007/2021-
SECRETARIA DAS FINANÇAS, DO PLANEJAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO. Projeto de 
Resolução n° 004/2021 de 27 de Maio de 2021 – Dispõe sobre a criação, no âmbito da 
Câmara Municipal de Parelhas-RN, da Frente Parlamentar Representativa do abatedouro 
Público Municipal, e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo n° 007/2021 de 
27 de Maio de 2021 – Altera o nome da rua, que especifica e dá outras providências. 
Projeto de Lei do Legislativo n° 008/2021 de 27 de Maio de 2021 – Altera nome de rua, 
que especifica e dá outras providências. Projeto de Decreto de Legislativo, n° 004/2021 
de 27 de Maio de 2021 – Concede a Comenda Senador Dario Pereira de Macêdo, ao Sr. 
Edigebson Marx de Lima, e dá outras providências. De acordo com as Lideranças de 
Partidos foram dispensados o Pequeno Expediente e o Horário de Lideranças. 
Passando para o Grande Expediente: A vereadora ZENILDA SALÚSTIO DA COSTA 
MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
maneira geral e logo em seguida falou um pouco sobre o requerimento de bancada: 
Solicitação para retomada pela Operação “Pacto pela Vida”. Logo em seguida a 
vereadora falou sobre seus projetos de decretos para alterar nome de rua: a rua Tenente 
Jonatas Luciano no trecho do bairro Maria Terceira, passará a ser chamada então de 
José Claudiano de Azevedo Filho, o mesmo residia nesta rua e prestou vários serviços 
aos moradores que procuraram a vereadora para prestrar esta homenagem. Posterior 
concedeu um aparte ao edil João, que parabenizou a vereadora e falou um pouco sobre 
José Claudiano. Na sequência, a vereadora falou sobre seu outro projeto de decreto que 
altera o nome de rua: a rua Antônio Edmundo Bezerra passará a ser chamada de Manoel 
Santana Filho, o saudoso Nozinho Barbeiro, muito querido pelos munícipes. Por fim, a 
vereadora falou de algumas lombadas solicitadas em algumas ruas para maior segurança 
dos munícipes.  O vereador MESSIAS MEDEIROS: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou da sua visita ao povoado 
Santo Antônio da Cobra, pautando a falta de limpeza nas fossas e médicos em algumas 
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comunidades rurais. O vereador na sequência reclamou sobre algumas promessas de 
campanha que não estão sendo cumpridas, como: a reforma básica do hospital, 
afirmando que existe dinheiro para fazer essa reforma. Prosseguindo, o vereador fala do 
seu compromisso em ajudar o povo e a gestão no que for necessário e pauta também 
algumas emendas enviadas pelo deputado Francisco e pela deputada Natália Bonavides. 
Dando continuidade, o vereador solicita que a prefeitura municipal divulgue quem foram 
os responsáveis pelas emendas ou ações para o município, pois segundo o vereador isto 
não está sendo feito. Por fim, o vereador fala sobre alguns de seus requerimentos, como: 
criação de uma usina de oxigênio, posterior concede um aparte ao edil Zenilda, que 
afirma que a usina já está certa de vir para o município. A vereadora EVANEIDE 
ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos 
de maneira geral e logo em seguida a vereadora falou que recebeu de Guia, participante 
de AME Natal, uma cadeira de rodas para Livia, uma criança de 11 anos que necessitava 
desta cadeira, a vereadora agradece a Guia e fala que junto ao Governo do Estado 
pleiteia novas cadeiras. Na sequência falou da sua visita a Natal, junto com o edil João, a 
edil Zenilda e a edil Romisélia para dar prosseguimento aos trâmites que competem a 
reforma do abatedouro público, uma luta incansável para a reabertura do espaço que tem 
grande importância para o município. Posterior, a vereadora falou sobre alguns de seus 
requerimentos, como: aquisição de um aparelho F-Line para o Hospital Dr. José Augusto 
Dantas, falando da importância que este aparelho terá ao município. A vereadora também 
falou da visita que ocorrerá dos técnicos da Emater ao abatedouro público e finaliza 
reafirmando seu compromisso com o povo. O vereador FELISBERTO DO NASCIMENTO 
SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em 
seguida pautou que seu trabalho é voltado para o bem estar da população e o mesmo 
está disposto a ajudar a gestão no que for necessário. O vereador fala sobre algumas 
demandas da comunidade Quintos do Meio, como: a falta da retirada de lixo e a falta de 
médico, aproveitando o vereador falou sobre seu Projeto Amigo Doutor, que oferece 
melhor qualidade vida aos munícipes das zonas rurais. O vereador na sequência 
comentou um ocorrido nos últimos dias, onde o secretário de Agricultura, o Sr. Rogério 
Castilho, publicou algumas inverdades a respeito do vereador, no qual em seu discurso o 
vereador Felisberto usou para esclarecer os fatos e dizer que tem enorme respeito pelo 
Sr. Rogério. Dando continuidade ao seu discurso o vereador falou da visita ao portal da 
saída para Campina Grande, onde contastou a veracidade das reclamações dos 
moradores próximos, no qual dizem que o portal estava se deteriorando, o que traz perigo 
para crianças que brincam por perto ou até mesmo pessoas que passam próximo, assim 
sendo o vereador solicita os reparos na estrutura do portal. O vereador finaliza, falando 
sobre os reparos que estão sendo feitos na estrutura do ginásio Miguelão. O vereador 
JOÃO DANTAS FILHO: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira 
geral e logo em seguida agradeceu a Sra. Darcy Dayana, pelos serviços prestados 
enquanto esteve a frente da secretaria de obras do município de Parelhas. Posterior, 
concedeu um aparte ao edil Zenilda, no qual também parabenizou a jovem pelo trabalho 
desempenhado. Na sequência, o vereador João deu as boas vindas a José Caetano, 
novo secretário de obras e deseja boa sorte ao mesmo.  Logo em seguida, João 
parabenizou as costureiras e destacou a importância desta função em nosso município. 
Posterior, concedeu um aparte ao edil Romisélia, que parabenizou o vereador por sempre 
lembrar da classe que tem tamanha importância. O vereador também pautou um pouco 
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sobre a reforma da rodoviária e do abatedouro, dois prédios de extrema importância para 
o município. Por fim, falou sobre alguns de seus requerimentos, como: implantação de 
iluminação até a Barragem Boqueirão. A vereadora ROMISÉLIA ARAÚJO SANTOS 
SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em 
seguida deu as boas vindas a José Caetano, novo secretário de obras, e desejou muita 
sorte a Darcy Dayana, aproveitando a vereadora comunica que Humberto, o vice-prefeito, 
está bem e se recuperando do AVC. Na sequência, a vereadora pauta que em 20 anos 
não fizeram se quer uma reforma no hospital, mas a nova gestão cumprirá sua promessa 
de campanha, visando uma melhor qualidade na saúde para os munícipes e aqueles que 
precisam do atendimento do Hospital Dr. José Augusto Dantas, visto que cidades vizinhas 
vem a Parelhas utilizar-se dos serviços oferecidos. Posterior, a vereadora mostrou 
indignação e preocupação com o preço do milho vindo da CONAB, que custa hoje R$ 
90,60, a vereadora fala da sua luta para estabilizar ou diminuir o preço visto que é um 
absurdo. A vereadora também fala da luta pela reabertura do abatedouro público 
municipal, aproveitando convida os demais edis para a reunião que acontecerá na 
próxima quarta feira junto a diversas entidades e a prefeitura municipal de Parelhas, que 
irá disponibilizar recursos para a reabertura do local. A vereadora tranquilizou os 
moradores das comunidades, afirmando que todas serão limpas, pois é ordem do prefeito 
municipal, o Sr. Tiago Medeiros. Aproveitando, falou das diversas ações realizadas 
através da gestão beneficiando as comunidades rurais, como: o reparo das estradas que 
dão acesso da zona urbana para a rural.  A vereadora também comentou sobre o 
pagamento em dia que vem acontecendo e sobre o calendário de pagamento divulgado 
na última semana pela prefeitura. Por fim, a vereadora parabeniza o presidente da casa, o 
Sr. Alyson Wagner, pelo excelente trabalho desenvolvido a frente da gestão da casa 
legislativa. A vereadora FRANCICLEIDE MARIA DE SOUZA: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida a vereadora fala 
do retorno da empresa que limpava as fossas, tranquilizando a população que solicitou o 
serviço. A vereadora pautou sobre as famílias que estão passando necessidade devido ao 
atual momento que estamos vivenciando, e da necessidade de se fazer uma dispensa de 
licitação para aquisição de cestas básicas, como forma de ajudar a estas famílias. 
Posterior, concedeu um aparte ao edil Felisberto, que falou que conhece de perto a 
realidade do que estas famílias estão vivenciando, e também diz que irá procurar saber 
qual o critério é utilizado para distribuição destas cestas. Por fim, a vereadora Francicleide 
prestou solidariedade as famílias enlutadas pelo covid e pede consciência da população 
no que diz respeito no combate e prevenção do COVID-19. O vereador WELLINGTON 
ARAÚJO SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 
logo em seguida fez uma retrospectiva dos primeiros 5 meses de mandato: o vereador 
inicia falando sobre os projetos de lei que foram enviados a casa com erros e que foram 
necessárias 5 sessões extraordinárias para aprova-los, em seguida falou sobre a falta de 
preocupação com o Covid por parte da gestão e que os óbitos do município poderiam ter 
sido evitados, o vereador também comentou sobre a falta das barreiras sanitárias que 
quase não aconteceram neste ano e fala também da sua importância, o vereador afirmou 
que as desinfecções sanitárias também não foram quase feitas, em sua retrospectiva o 
edil Wellington fala também das duas faltas de oxigênio que ocorreram no hospital neste 
ano, da mistura dos profissionais que atendem na ala Covid e na ala emergência e da 
falta do Raio-X no Hospital, o vereador também afirma que as horas extras dos 
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profissionais da saúde do hospital só são pagas no mês seguinte. Posterior concedeu um 
aparte ao edil Messias, que questiona o que era mais prioritário, se era resolver a questão 
do compressor do centro COVID ou reformar a prefeitura. O vereador Wellington finaliza 
sua fala mostrando sua preocupação em perder a Central de Cortes por falta de 
compromisso da atual gestão em dar continuidade aos processos referentes a central. O 
vereador JOSIVAN ALVES PEREIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
todos de maneira geral e logo em seguida lamentou as mortes ocasionadas pela COVID-
19 e prestou solidariedade a todas as famílias enlutadas. O vereador também lamentou a 
pausa do projeto Pacto Pela Vida e em forma de requerimento de bancada solicitou a 
volta do mesmo em prol do combate a pandemia. O vereador na sequência pautou a 
limpeza das margens do Rio Sérido e falou sobre seus requerimentos, como: profissional 
pediatra para atendimento na saúde e retomada do projeto Pacto Pela Vida. Em seguida 
o vereador também parabenizou Darcy Dayane pelo excelente trabalho que foi 
desempenhado neste início de gestão na secretaria de obras. O vereador agradeceu a 
gestão por atender seu pedido de entrega kits alimentares escolares e posteriormente 
concedeu um aparte ao edil Romisélia, que parabenizou o vereador por sua luta e sua 
preocupação com estes kits e criticou quem usa da necessidade do povo para ganhar 
politicamente. Finalizou, agradecendo ao povo e dizendo que a justiça nunca condenou o 
vereador. O vereador ILDECIO DE OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou do trabalho que vem sendo 
desenvolvido pela gestão em tão pouco tempo e parabenizou o atual prefeito. Na 
sequência o vereador pautou a convocação de 5 novos guardas municipais para ajudar 
no controle ao COVID e a segurança do município. O vereador também pautou sua luta 
para conseguir armar os guardas municipais e também a aquisição de mais uma viatura. 
Posterior, o vereador fala sobre uma nova emenda que será enviada por Benes Leocádio 
para Parelhas. O vereador falou sobre seu Projeto de Decreto de Legislativo, n° 004/2021 
de 27 de Maio de 2021 – Concede a Comenda Senador Dario Pereira de Macêdo, ao Sr. 
Edigebson Marx de Lima, e dá outras providências. Finalizou falando sobre sua 
solicitação para haver teste rápido para COVID e aferição de temperatura na feira livre de 
Parelhas. Com a presença dos Vereadores: Alyson Wagner de Oliveira, Zenilda Salústio 
da Costa Montenegro Bezerra, João Dantas Filho, Josivan Alves Pereira, Romisélia 
Araújo Santos Silva, Ildecio de Oliveira, Evaneide Araújo de Souza Mendonça, Messias 
Medeiros, Felisberto do Nascimento Silva, Francicleide Maria de Souza  e Wellington 
Araújo Silva iniciou-se a ORDEM DO DIA: EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009 DE 15 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL 
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: 
Poder Municipal. ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 005/2021 DE 06 DE MAIO 
DE 2021 - INSTITUI O PROGRAMA MEDICAMENTO EM CASA, COM O OBJETIVO DE 
REALIZAR A ENTREGA A DOMICÍLIO DOS MEDICAMENTOS ÀS PESSOAS IDOSAS, 
DEFICIENTES E/OU MOBILIDADE REDUZIDA, DENTRE OUTROS. Autor: Ildecio de 
Oliveira. ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 006/2021 DE 13 DE MAIO DE 2021 
- INSTITUI INCENTIVO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS 
ESPORTIVO E ASSOCIAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE PARELHAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autor: Ildecio de 
Oliveira. (“RETIRADO PELO AUTOR DA MATÉRIA”) ● EMENDA ADITIVA Nº 001/2021, 
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AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 003/2021 DE  05 DE ABRIL DE 2021, que 
Inclui, nas atividades consideradas essenciais os serviços educacionais em escolas 
públicas e privadas no âmbito do município de Parelhas/RN. Autor: Felisberto do 
Nascimento. “CONTINUA em Pauta” ● 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 (O 
REFERIDO PROJETO ESTA EM PAUTA ATE A 2ª APROVAÇÃO DA EMENDA Nº 
001/2021, QUE FOI APRESENTADA DIA 13.05) - EM SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 004 DE 26 DE ABRIL DE 2021 - 
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS E 
EM FALTA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: 
Josivan Alves. ● PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2021 DE 29 DE ABRIL DE 2021 - 
ALTERA A REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO 002/2017, DE SETEMBRO DE 2017, PARA 
FRENTE PARLAMENTAR EM “DEFESA” A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS-RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: 
Evaneide Mendonça. ● PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 002/2021 DE 
29 DE ABRIL DE 2021 - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. LUIZ 
BENES LEOCÁDIO DE ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Ildecio de 
Oliveira. ● PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 003/2021 DE 29 DE ABRIL 
DE 2021 - CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. GUILHERME 
MORAES SALDANHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autora: Romisélia Araújo. EM 
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 177, 178, 179, 221 ao 235. 
QUEBRA DE TRÂMITES: 240, 241, 242, 245, 247 e 248. PAUTA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO NO DIA: 10 DE JUNHO DE 2021 “OBS: PRÓXIMA QUINTA FEIRA, DIA 03 
DE JUNHO – CORPOS CHRIST” - EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● 
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 009 DE 15 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL 
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: 
Poder Municipal. ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 005/2021 DE 06 DE MAIO 
DE 2021 - INSTITUI O PROGRAMA MEDICAMENTO EM CASA, COM O OBJETIVO DE 
REALIZAR A ENTREGA A DOMICÍLIO DOS MEDICAMENTOS ÀS PESSOAS IDOSAS, 
DEFICIENTES E/OU MOBILIDADE REDUZIDA, DENTRE OUTROS. Autor: Ildecio de 
Oliveira. ● EMENDA ADITIVA Nº 001/2021, AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 
Nº 003/2021 DE  05 DE ABRIL DE 2021, que Inclui, nas atividades consideradas 
essenciais os serviços educacionais em escolas públicas e privadas no âmbito do 
município de Parelhas/RN. Autor: Felisberto do Nascimento. “Está em Pauta” ● 
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 (O REFERIDO PROJETO ESTA EM PAUTA ATE A 
APROVAÇÃO DA EMENDA Nº 001/2021, QUE FOI APRESENTA HOJE 13.05) EM 
ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: “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” ● 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/2021 DE 27 DE MAIO DE 2021 - Dispõe sobre a 
criação, no âmbito da Câmara Municipal de Parelhas – RN, da Frente Parlamentar 
Representativa do abatedouro público Municipal, e dá outras providências. Autora: 
Romisélia Araújo. ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 007/2021 DE 27 DE MAIO 
DE 2021 - “Altera nome de rua, que especifica e dá outras providências”. Autora: Zenilda 
Salústio. ● PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 008/2021 DE 27 DE MAIO DE 2021 
- “Altera nome de rua, que especifica e dá outras providências”. Autora: Zenilda 
Salústio. ● PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 004/2021 DE 27 DE MAIO 
DE 2021 - CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO 
SR.º. EDIGEBSON MARX DE LIMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Ildecio de 
Oliveira. A sessão terminou por volta das 20 horas, entretanto a prorrogação da mesma 
foi autorizada pelo plenário. Nada mais havendo a tratar o senhor presidente encerrou a 
sessão convocando a próxima para o dia 10 de Junho às 15h.  
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