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Ata da oitava Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada no 
dia vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte às quinze horas. 
 
 
 Presidente: Humberto Alves Gondim    
 Secretário: Alyson Wagner de Oliveira 

 

Às quinze horas do dia vinte e quatro de setembro 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, Francisco Genidson de Azevedo Dantas,  
Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, Frank Kléber de Lima, João Dantas 
Filho, José Patrocínio Dantas Neto, Rogéria Layanne Caldas Dantas, Romisélia 
Araújo Santos Silva e Wellington Araújo Silva. Em seguida, o Senhor Presidente  
autorizou o Secretário Alyson Wagner a fazer a leitura do Expediente: 

Requerimentos: N° 357 ao 371/2020. Moção de pesar 046/2020. Passando para o 
Pequeno expediente: João Dantas Filho, Alyson Wagner de Oliveira, 
Wellington Araújo Silva, Frank Kléber de Lima, Romisélia Araújo Santos Silva,  
José Patrocínio Dantas Neto, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra. 
O Presidente pediu que constasse em Ata que o Vereador Itayguara Glauber 
Dantas Medeiros está na capital do estado e por isso está ausente da sessão.   
Passando para o Grande Expediente: O Vereador WELLINGTON ARAÚJO  
SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 

logo em seguida declarou: ´´ Sr. Presidente eu fico triste quando eu vejo na politica 
pessoas sem responsabilidades, que não tem compromisso com a democracia, 
pessoas que acham que redes sociais foi feita pra denegri a imagem do cidadão de 
bem, pra fazerem fack News e isso nos deixa tristes. As redes sociais foi criada 
para que possamos interagir e aprender uns com os outros, mais pelo que estou 
vendo, um grupo de pessoas irresponsáveis, eles acham que rede social deve ser 
usada pra fazer o mal pra denigrir a imagem de pessoas de bem. Na ultima quinta-
feira eu fiz um pronunciamento aqui, defendendo um requerimento de minha autoria 
e imediatamente após o meu pronunciamento, colocaram nas redes sociais o meu 
pronunciamento cortado e só aquilo que interessava ao fack News, confirmando nas 
redes sociais que o Vereador Wellington tinha pedido a blitz para o município de 
Parelhas. Eu quero dizer a essa pessoa que cortou meu pronunciamento que jogou 
nas redes sociais, eu não vou conversa com eles, quem vai conversar com eles é a 
justiça, aí a justiça decida se aquilo que eles fizeram e correto ou errado, acredito 
que quando você desvirtua ou corta a fala de alguém pra colocar só aquilo que li 
interessa é passivo de um crime e isso quem vai decidir é a justiça. Existe um grupo 
de pessoas que colocaram o Vereador Tom como inimigo do desenvolvimento da 
nossa cidade, inimigo do desenvolvimento da população de Parelhas, graças a 
Deus durante esses seis mandatos que a população me concedeu eu venho 
trabalhando com responsabilidade, coerência, a verdade, trabalho, trabalho esses 
através das gestões de Dr. Antônio, Francisco e agora Alexandre, através das 
nossas sugestões esses três Prefeitos vem trabalhando pelo desenvolvimento de 
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Parelhas e vem fazendo com que cada dia que passa a qualidade de vida da nossa 
população melhore. É isso que o Vereador tom faz é isso que vem fazendo por que 
ele sabe que quando assumiu a cadeira de Vereador pela primeira vez e até este 
mandato ele fez um juramento, cumprir com a constituição Federal a estadual e a 
nossa lei orgânica e isso estou fazendo nesta casa. Se tem um Vereador não 
desfazendo dos outros colegas que me acompanha neste mandato, Se tem um 
Vereador quer que as coisas ande na linha, esse Vereador sou eu, não fui eleito 
para denigrir imagem, não fui eleito pra trabalhar de forma irresponsável, a 
população me concedeu o direito de ser Vereador pra que a gente pudesse fazer 
com que Parelhas crescesse, pra fazer com que a população pudesse ter uma 
melhor qualidade de vida e isso eu tenho certeza que estou fazendo. Não sei qual é 
o medo desses que estão denigrindo minha imagem nas redes sociais tem, do 
Vereador Tom ser, Vereador, qual medo que essas pessoas tem de querer denigrir 
a minha imagem no período eleitoral, será que pra que as coisas aconteçam de 
forma negativas que prejudique o Vereador Tom. O Vereador Tom é um homem de 
uma palavra só, é um homem que não é corrupto, é um homem que tem coerência, 
é um homem que tem trabalho e muito trabalho, trabalho esse que sempre vem 
trazendo desenvolvimento para Parelhas. Fui taxado por um grupo de watzap do 
bairro São Sebastião por alguns membros como o inimigo número 1 daquele bairro, 
eu faço um desafio a essas pessoas que denigrem a minha imagem no grupo, 
inclusive um dos administradores saiu do grupo agora por que recebeu uma 
orientação do grupo da oposição que não se responsabiliza por qual quer coisa que 
por ventura vem acontecer nas redes sociais. Esse grupo foi um dos que levou 
aquele fack News que cortou meu pronunciamento e eu acredito que o 
administrador tem o papel fundamental de gerir aquele grupo com responsabilidade, 
é ele o responsável por todas as postagens que existe naquele grupo, o primeiro 
responsável é o que bota e o segundo é o administrador que deve ser vigilante para 
que postagens tipo essa denigrindo a minha imagem, com falsidades e mentiras, 
foram postadas e alavancadas ao extremo, por que se eu não tivesse a consciência 
tranquila do dever cumprido, se eu não fosse responsável para trazer para essa 
casa e a nossa cidade, discursões que desenvolva nossa cidade, discursões que 
melhore a qualidade de vida da população, talvez eu estivesse aniquilado 
politicamente. A intenção dessas pessoas que postaram em grupos de aplicativos, 
fack News cortando meu pronunciamento que foi de onze minutos e ele colocou, 
talvez dê dois minutos, colocando minha fala de uma forma pra mi prejudicar. Deus 
é grande, Deus é pai e protege seus discípulos, acredito que o Vereador Tom que é 
um cidadão de bem, bem casado, um pai de família que tenho certeza que eu honro 
meus filhos pelo homem que sou, eu não mereço essa sacanagem, aqueles que 
não gosta da forma com que eu faço politica por que eu faço politica de forma 
responsável, por que eu procuro falar a verdade, por que eu ajo de uma forma que 
as pessoas saiam ganhando com o crescimento da cidade, eu sou daquele que 
ensina a pescar, não sou daqueles que dar o peixe para comer não, isso que 
fizeram comigo na ultima quinta-feira foi um crime de fack News que a justiça vai 
analisar e julgar. Eu acredito muito na justiça, principalmente a de Deus e na dos 
homens, eu sei que ao ser julgado esse ato de irresponsabilidade de pessoas que 
talvez queiram me ver pelas costas na vida pública tenham feito isso, eu espero que 
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isso não tenham saído da cabeça dos grandes pensantes, por que nós somos os 
lideres, os nossos eleitores são os nossos liderados, esta campanha ela dependem 
muitos dos líderes que somos nós os candidatos, precisamos chegar aos nossos 
liderados que são nosso eleitores e pedir a eles pra usar as redes sociais, pra que a 
pessoas ajam de forma pra enriquecer nosso conhecimentos, enriquecer o 
crescimento de Parelhas, enriquecer a qualidade de vida de nossa população, mais 
não usar as redes sociais para denigrir a imagem do cidadãos de bem. Isso foi feito 
na ultima quinta-feira, eu poderia muito bem usar o regimento interno nessa casa e 
pedir a vossa excelência pra me dar o direito de defesa, mais não vou usar o 
dinheiro público pra isso não, vou usar recursos próprios, vou contratar um 
advogado de forma particular pra que ele possa fazer a defesa na justiça. Se Deus 
quiser eu saia de cabeça erguida mais uma vez com a vitória dessa grande 
sacanagem que fizeram com o Vereador Tom, eu sei que a justiça de Deus não 
falha e a justiça do homem também. Encerro dizendo a essas pessoas que fazem 
parte desses grupos, principalmente no bairro São Sebastião que tentem denigrir 
minha imagem, que tentam fazer com o Vereador Tom não seja o que ele é, eu vou 
continuar Parelhas sendo esse mesmo cidadão com mandato ou sem mandato, por 
que eu tenho certeza que a dignidade do ser humano está acima de qualquer coisa, 
agora a irresponsabilidade, sacanagem e a mentira ela tem que ser desmanchada 
na hora que a verdade chegar. Ao povo de Parelhas eu só digo uma coisa, esse 
cidadão Vereador de Parelhas tem as mãos limpas, tranquilas e irá fazer com que 
as coisas aconteçam em Parelhas e a justiça vai decidir com esses que tentaram 
denigrir minha imagem. ``  O Vereador FRANCISCO GENIDSON DE AZEVEDO 
DANTAS: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 

logo em seguida declarou: ´´ Quero usar a tribuna de hoje pra falar novamente de 
trabalho, entramos com três proposições na tarde de hoje em beneficio da 
população que nos confiou uma cadeira aqui. Estive visitando a comunidade dos 
Colonos, conversamos com alguma pessoas que nos solicitaram alguns pleitos, 
entrei com um requerimento solicitando ao Sr. Prefeito para autorizar o secretário de 
obras Júlio Cesar, para que elabore um projeto de construção de uma passagem 
molhada no riacho das porcas na comunidade Vila dos Colonos, sabemos e 
percebemos, Presidente Humberto é prova disso tem uma casa naquela 
comunidade, a comunidade dos Colonos, é a comunidade que mais cresce no 
município de Parelhas. Pessoas que compraram terrenos, Vereador João construiu 
casa para veranear, passar finais de semana e outros até pra residir. Lá foi preciso 
aumentar a coleta do lixo com pedido desse Vereador, por que a demanda cresceu 
muito. Nós estamos aqui solicitando a construção de uma passagem molhada na 
Vila dos Colonos, pois como falei ela vem crescendo muito e necessita a construção 
dessa passagem molhada. Vamos solicitar, insistir pra correr atrás do recurso para 
que isso aconteça na Vila dos Colonos. Nós solicitamos e os recursos já está 
garantido a construção de uma passagem molhada e pavimentação do povoado 
Juazeiro está de vento em polpa, quando terminar de lá irá inicia na Vila dos 
Colonos, emenda conseguida pela bancada do MDB com o Deputado Walter Alves 
e a pedido desse Vereador é mais uma obra conseguida pra aquela comunidade. 
Nosso mandato trabalha coletivamente, estivemos conversando com algumas 
pessoas daquela comunidade, também solicitamos a construção da pracinha que foi 
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feito com recursos próprios, a requerimento nessa casa do Vereador Pepeu para 
construção da praça e está lá faltando apenas colocar alguns postes, ligar a energia 
e embelezar mais aquela Vila. Também entramos com um requerimento nesta casa 
solicitando ao secretário de esportes para colocar proteção de redes em algumas 
quadras das comunidades Vila dos Colonos a pedido daquela população, pra fazer 
a proteção daquelas residências, da escola que tem por trás da quadra, também no 
Boa Vista dos Negros e recuperar o piso e fazer a pintura do bairro Dinarte Maris 
que ainda se encontra fechada, para que aja a abertura do esporte. Sabemos que o 
decreto do Prefeito já saiu pra que aja a reabertura do esporte nas quadras e 
ginásios de esportes, mais estamos pedindo a recuperação da quadra do Dinarte 
Maris e também as redes de proteção. Também solicitamos a secretária de 
assistente social a Srs. Micaely Bruna Silva Sousa um curso de costura para o 
nosso município. O município de Parelhas está recebendo visitas empresários da 
cidade de Toretama, de Santa Cruz do Capibaribe, de Caruarú, ofertando serviços 
de costuras com isso vai gerar mais emprego para nossa cidade, ouve oficinas que 
tiveram que demitir algumas pessoas por causa dessa pandemia, mais já estão 
chamando de volta pelas ofertas que estão chegando dessas empresas que estão 
solicitando os serviços aqui de Parelhas, pra isso precisamos qualificar nosso povo, 
a gente precisa qualificar nosso povo, as costureiras os costureiros, sabemos que já 
tem muitos homens trabalhando, ajudando suas esposas nessas oficinas de 
costuras e com isso vai gerar mais emprego e renda pra população fomentando 
mais ainda a economia do nosso município uma vez que estamos preste a construir 
a central de cortes no bairro São Sebastião, uma emenda de R$ 10.0000,00 (Dez 
milhões de reais) conseguido através do Ministro Rogério Marinho, esse 
empreendimentos vai gerar em números empregos no bairro São Sebastião como 
também em toda cidade de Parelhas, onde vai ter uma central de corte de costuras, 
aonde várias cidades devem nos procurar para esses serviços, por isso estamos 
solicitando cursos para que as pessoas se qualifiquem para futuros empregos que 
viram para o município de Parelhas. `` A Vereadora ZENILDA SALUSTIO DA 
COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Sr. Presidente, coloquei o 
requerimento 380/2020 pedindo ao Sr. Prefeito Alexandre Carlos de Medeiros que  
Dantas que autorize o secretário municipal de obra o Sr. Júlio Cesar a colocar 
bancos nos canteiros da rua José Roque no cruzamento da rua Lucio Dantas até na 
frente da escola municipal Arnaldo Bezerra, esta é uma reinvindicação da 
população, tendo em vista na rua aonde tem uma escola e acontece muitos 
eventos, exemplo a eleição para conselho tutelar, eleição municipal. Também 
coloquei uma moção de parabéns, parabenizando o Sr. Sérgio Eduardo Dantas 
Martins pela conquista do prémio Sarau Brasil de literatura na categoria poesia o 
mais importe do nosso país. (biografia) Fico feliz quando Pepeu diz a central de 
cortes aonde estamos recebendo visitas de empresários de Toretama aonde aquela 
cidade existe muitas facções. Isso vai reder muitos empregos para nossa cidade e 
vai ser muito bom, as pessoas fazerem o curso e terem seus empregos e a cidade 
ficar muito movimentada. Também quero aqui mandar meus sentimentos a família 
do Sr. Wilson pai de Romilda, Roselia que faleceu ontem, Sr. Wilson era uma 
pessoa muito boa, trabalhadora, quero mandar meus sentimentos a toda a família. 
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Estou me antecipando, desejando os parabéns a nobre Vereadora Rogéria que 
amanhã está completando ano, desejando a você muitos anos de vida, felicidades, 
muita saúde e tudo de bom pra você, você merece que é uma pessoa muito boa, 
uma Vereadora muito comprometida com nossa cidade, responsável, que nossa 
Senhora li cubra com seu manto sagrado. `` O Vereador ALYSON WAGNER DE 
OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 

logo em seguida declarou: ´´ Quero aqui iniciar meu pronunciamento no dia de hoje 
ficando solidário aos familiares do Sr. Wilson pela sua partida através do meu amigo 
correligionário Romildo Azevedo (formiga preta) eu quero aqui prestar a minha 
solidariedade a toda a família, inclusive a Vereadora Romisélia que é sua neta para 
que nós nesse momento de dor ficarmos emanados a essa família do Sr. Wilson 
que deixou a sua história partiu aos 97 anos ainda com toda lucides, um homem 
que acompanhavam a vida da cidade de Parelhas e infelizmente partiu e a gente 
fica solidário a essa família. Sr. Presidente quero aqui parabenizar a nossa colega 
Vereadora Rogéria Layanne, Rogéria que faz parte da nova safra de políticos da 
nossa cidade e isso foi testificado durante todo esse mandato  que Rogéria tem 
assento aqui nessa casa pela grande produção no campo social, sempre 
defendendo causas importantes das minorias. Rogéria, certamente o seu legado 
está aqui nessa casa, você que tenho certeza, não tenho dúvidas ainda contribuirá 
muito para a cidade de Parelhas através da politica, através da sua profissão de 
assistente social e através da grande ser humana que você é. Rogéria aqui nossos 
parabéns! Eu quero aqui no dia de hoje e dizer que considero muito importante as 
redes sociais principalmente quando são bem utilizadas pela população, por que a 
rede social se tornou uma forma de controle social, a rede social é a voz daqueles 
que no passado não tinham voz, aqueles que antes tinham vontade de reclamar de 
alguma coisa mais não tinham essa oportunidade, então essas redes sociais deram 
a oportunidade as pessoas de se expressar, reclamar, elogiar, divulgar. E o que 
seria da população se não fossem as redes sociais, pra reclamar Vereador João, 
pra reclamar por exemplo da rodoviária, uma das bandeiras que o você levanta, por 
muitas vezes a população reclamou da péssima rodoviária que nós temos em nossa 
cidade, quantas vezes a população não se utilizou das redes sociais para reclamar 
da péssima qualidade da coleta de lixo que temos em nossa cidade, tanto que foi 
através das redes sociais que é essa questão da coleta de lixo da nossa cidade 
chegou a INTERTV, passou no RNTV, um caminhão carregando lixo a céu aberto, 
derramando lixo pela cidade, coisas que eu acho que a gente não se ver em 
cidades mais humildes de terceiro mundo e infelizmente na cidade de Parelhas tem 
isso ainda. Foi através das redes sociais isso tomou repercussão e proporção 
estadual, através das redes sociais a população reclama da questão do abatedouro 
público de nossa cidade, nós hoje que consumimos a proteína animal, a carne, 
infelizmente não sabemos de onde vem essa carne, não sabemos como é que o boi 
é abatido, se o boi é sadio, não sabemos qual a procedência da proteína animal que 
nós consumimos na nossa cidade. Através das redes sociais que a população 
reclama das estradas, reclama da buraqueira, reclama do terminal turístico que está 
abandonado, reclama da infraestrutura de sua rua e do seu bairro, falta saneamento 
básico. Quero aqui destacar, esse grande avanço que nós tivemos nas redes 
sociais quando bem utilizadas pelo o bem da população por que as redes sociais 
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deu voz a quem não tinham voz. Sr. Presidente, nós vivenciamos no ultimo dia 21, o 
dia de luta da pessoa com deficiência, aqui no dia de hoje quero destacar uma 
moção de parabéns N° 048/2020 que encaminha essa moção a associação de 
mães especiais a AME, como também a associação de pais e amigos excepcionais 
a APE de nossa cidade, quero fazer um destaque desse dia de luta nesse dia 21 de 
setembro por que nós sabemos que a nossa cidade existe uma grande parcela de 
pessoas com deficiências e aqui nessa legislatura pude dar a minha contribuição 
com relação a isso, destacar a luta da Vereadora Rogéria que é uma grande 
defensora dessas crianças com deficiências, necessidades especiais. Aqui nesse 
final de mandato eu quero retomar uma luta que dei no inicio desse mandato, aonde 
eu falava da precariedade da assistência e atenção, principalmente a saúde dessas 
pessoas que tenha algum tipo de deficiência, onde o município de Parelhas prefere 
mandar essas pessoas para Natal para fazer uma sessão de fisioterapia, 
fonoaudiologia, pra ser atendido por um psiquiatra, quando na verdade seria muito 
mais barato, muito mais tranquilo e muito mais humanizado, essas crianças e mães 
especiais pudessem receber essa assistência em nossa cidade, seria muito mais 
barato, séria bem menos arriscado, pra essas pessoas com algum tipo de 
deficiência receber esses atendimento aqui. A população é testemunhas os nobres 
colegas Vereadores, aquelas pessoas que acompanham meu mandato são 
testemunhas das vária vezes que discursei aqui nesta casa, elaborei requerimentos, 
sub escrevi requerimentos aonde a intensão deles seria esses atendimentos em 
nossa cidade, não se ainda a tempo pra essa gestão de que isso possa acontecer, 
mais eu quero aqui mais uma vez, onde se comemora o dia da pessoa com 
deficiência 21 de setembro reforçar mais uma vez esse meu pedido, o pedido desse 
Vereador que realmente, tentou dar uma contribuição nesses sentido através de 
ideias. Vou concluir meu pronunciamento por que tem uma pauta muito importante 
pra falar, Vereador Wellington, ainda em relação as redes sociais, eu tomei 
conhecimento pelas redes sociais de uma campanha bonita que eu quero aqui fazer 
referência, aonde diz o seguinte: Atenção, industrias e comerciantes de Parelhas do 
RN, dei uma chance aos que não possuem experiência, se organizem entre vocês e 
fação uma semanas de vagas que não necessitem de experiência mais sim de 
competência e verão que vão preencher um quadro de funcionários, lembrando que 
experiência se adquire com oportunidade ninguém nasce sabendo, se você apoia, 
copia e cola. Foi através das redes sociais que tomei conhecimento dessa 
campanha, quero dizer que vou estudar e ver uma forma de elaborar um projeto de 
lei que inclusive será encaminhada para a nossa comissão  como forma de 
oportunizar a questão do primeiro emprego, para as pessoas que muitas vezes 
termina o 2° grau, tem 18 anos, procuram o primeiro emprego mais muitas vezes 
são barradas por que não tem a experiência, então através desses poucos dias que 
faltam, poucos meses para a conclusão desse mandato e deixar o legado dessa 
legislatura que incentivar as indústria e comercio de nossa cidade e venham da 
oportunidade a essas pessoas que não tem experiência. `` A Vereadora 
ROMISÉLIA ARAÚJO SANTOS SILVA: deu início ao seu pronunciamento 

saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Em nome da 
Vereadora Rogéria que completa ano no mês de setembro e vai completar amanhã, 
venho nessa tarde Sr. Presidente e parabenizar o Sr. Benedito, parabenizar 
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também sua bisneta Iasmim, Fátima e Edilson mando aqui meus parabéns. Ontem 
com toda a tristeza o aniversário de Jussenia minha cunhada. Fui procurada por 
alguns moradores, algumas pessoas que transportam aquelas pedras e vem tirando 
por fora da cidade, quero até fazer essa pergunta ao líder do Prefeito o que de fato 
a administração vem fazendo que tapou aquele desvio por traz do posto chique 
chique, e aqueles moradores estão fazendo muito reclamação, aquele desvio está 
tendo muito problema, eu recebia uma ligação a pouco tempo com relação aos 
moradores daquelas proximidades desses desvio que foi fechado pelos órgãos da 
Prefeitura. Quero parabenizar o nobre colega Alyson que faz uma lista dos 
empreendimentos que está fechado no município de Parelhas, o matadouro a mais 
de seis anos, a rodoviária e eu quero incluir nobre colega o hospital Dr. José 
Augusto Dantas, eu tive procurando os anexos no meu celular, inclusive algumas 
fotos de uma janela que estava com um saco plástico preto e esparadrapo, tinha 
também torneiras com problemas, sanitários quebrados, estive lá tirei algumas 
fotos, alguns dos nobres colegas ficaram sabendo por que o médico ligou na 
mesma semana para pelo menos substituir aquela janela e essa semana que está 
terminando estive todos os dias no hospital e não foi feito nada. A única coisa que 
está os papelões na outra janela naquela sala de atendimento foi a sacola preta e o 
esparadrapo está do mesmo jeito. Quero agradecer as pessoas que cuidaram do 
meu avô, o equipamento que foi usado nele todo cheio de esparadrapo, inclusive 
minha prima esteve lá e fez uma denúncia ao Ministério publico. É uma tristeza 
aquela situação, você ver um familiar seu, quero dizer que não foi falta de 
responsabilidade da família não, por que nós procuramos levar para a UTI, pra 
maternidade pra ver se dar um conforto melhor e não podia, o que eu fico triste é 
saber que o equipamento foi emprestado pelo hospital de Equador, essa é a saúde 
que Parelhas está vivendo. Minha filha médica foi barrada na porta do hospital, mais 
eu fiz uma promessa a Deus que isso vai ter que mudar, eu acho que esse 
desespero todinho daquele médico que lá estava está sentindo que a mudança vai 
acontecer, não vai demorar não, isso é desespero Sr. Presidente, negar a médica 
bis neta do avô não poder entrar no hospital, eu não sei se tinha alguma coisa 
errada, não sei se faltava algum equipamento, ou algum medicamento pra salvar a 
vida do meu avô. Minha filha médica não ia dar a vida ao meu avô, mais ela como 
médica está ali do lado dele, foi barrada. Liguei para o nobre colega Wellington 
aonde quero agradecer. Não sei se vou conseguir termina minha fala, mais isso vai 
ficar marcada pro resto de minha vida, uma filha médica ser barrada no hospital de 
Parelhas, quero dizer a população de Parelhas, antes me diziam, Dr. Tiago foi 
barrado no hospital e eu não acreditava, mais foi preciso eu presenciar a minha filha 
chorando por que não pode entrar no hospital de Parelhas. Entrego tudo a Deus, 
por que Deus é pai todo poderoso, Deus chamou meu avô, 97 anos, mais aquilo 
ficou marcado com aquilo que aconteceu no hospital. Se Deus quiser a gente vai 
ver a mudança no município de Parelhas. Continuo dizendo nós somos 
representante do povo, a gente não pode ser omisso de ver essa situação dessa e 
se calar, muito pelo contrário, liguei pro nobre colega Wellington, depois que falei 
com Wellington as portas do hospital se abriram depois de mais de quatro horas, eu 
li agradeço, não sei se você teve que intermedia com aquele médico, mais vai ficar 
marcado, o médico dizendo você não pode entrar, Dr. Eu sou médica, você não 
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pode entrar, eu quero entrar como acompanhante do meu avô, mais eu digo eu 
agradeço a cada um, inclusive a moção de pesar pelo o falecimento do meu avô. 
Posterior concedeu a parte adiu Wellington, primeiro os pêsames a toda a família, 
na realidade você ligou pra mim e eu estava resolvendo um problema e eu não 
entrei em contato com ninguém do hospital, acredito que diante da situação e diante 
do grave problema a junta médica deve ter a atitude correta de resolver o problema. 
Entrei em contato a noite e diante do contesto teria sido resolvido, enviaram seu avô 
pra Caicó, que o contesto da situação da pandemia muitas vezes não deixava fazer 
com que muita gente entrassem na enfermaria, mais diante mão você precisa saber 
que não foi necessário ligar, a junta médica os servidores do hospital da segurança 
do seu avô tendo em vista a idade e preocupado com a pandemia provavelmente 
tenham tomado essa atitude. Agradeço, mais a pandemia não iria resolver, minha 
filha estava muito bem paramentada tanto ela como o namorado, queria que ela 
adentrasse no hospital para acompanhar, mais a coisa mais grave quero li dizer e a 
população de Parelhas, o próprio médico de plantão vai tomar banho em casa, o 
próprio médico do PSF vai atender particular nas casas no horário de trabalho, 
então eu quero dizer não só aos nobres colegas que são representantes do povo, 
mexeram na ferida e a situação complicou agora, quero dizer Sr. Presidente cabia 
fazer um BO naquele momento, mais quero dizer que minha filha muito educada 
pediu encarecidamente a mim que eu não fizesse isso, cabia uma denúncia no 
conselho regional de medicina, eu como representante do povo fiquei desorientada, 
eu não queria entrar no hospital, eu queria que minha filha entrasse para 
acompanhar, mais eu digo  vossas excelências que isso tudo vai acabar, inclusive 
eu disse lá na hora, isso precisa mudar, isso vai mudar o desespero é esse a 
população de Parelhas precisa saber e agora nós vamos fiscalizar, médico dando 
plantão indo tomar banho em casa, médico de plantão em PSF atendendo 
particular, a gente não pode ser omisso, a gente é representante do povo, ver uma 
situação dessa e ficar por isso mesmo. Ainda queria falar com relação ao material 
que está faltando na central do cidadão para tirar a identidade do povo de Parelhas 
e região, vou entrar com um requerimento solicitando material pra central do 
cidadão que já está aberta aqui em Parelhas, para o povo de Parelhas, não pagar 
um carro pra ir a Caicó, na próxima quinta-feira vou apresentar esse requerimento.                  
``  O Vereador FRANK KLEBER DE LIMA: deu início ao seu pronunciamento 

saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Eu quero falar na 
tribuna de hoje, estou trazendo uma proposição minha de um requerimento que dei 
entrada nessa casa de N°372/2020 estou repetindo por que é uma luta pra que seja 
concretizado, que solicita como politica publica municipal para que o PROERN, se 
torne uma politica publica municipal e através dessa politica se torne lei municipal, 
já como Vereador conheço o regimento da casa, nós não podemos elaborar lei que 
impactam em despesas, a gente está solicitando para que o poder publico mande 
para essa casa mande uma lei que torne o PROERN uma politica publica municipal, 
inclusive estou com uma lei com a minuta pronta, claro que precisa ser dialogada 
ainda, mais a minuta já estou com ela pronta e vou levar para o Prefeito, vou levar 
para o nosso amigo Lenilson que está a frente do PROERN pra que a gente possa 
discutir. A proposta é que essa politica publica ela fique atrelada a secretaria de 
educação e ela fique baseada em três pilares, na prevenção do uso das drogar, a 
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promoção da cidadania dos estudantes dos nossos jovens e a ação da cultura da 
paz que estamos precisando muito no dia de hoje. Existe um ditado que diz quando 
um não quer dois não briga e essa cultura de paz precisa ser construída nas nossa 
famílias, na nossas escolas então são os três pilares dessa politica publica, a ideia e 
funcionar com uma parceria através da prefeitura de Parelhas com PM do RN. 
Inclusive já existe essa politica do PROERN no nosso município e que por sinal 
muito bem executada, venho acompanhando todo ano, esse ano não teve devido a 
pandemia mais a gente vem acompanhando esse serviço de Lenilson, fica aqui 
meus parabéns pelo trabalho realizado em nosso município, um trabalho que é de 
excelência. Estou colocando aqui como proposta pra que se torne uma politica 
publica municipal se torne lei, por que independente de gestor A ou B vai ser vai ser 
obrigação do município todo ano fazer esse programa no nosso município através 
dessa lei. Estou trazendo por que é um tema muito importante, precisamos trabalhar 
alguns temas, como a prevenção do uso de drogas nas nossas escolas, esse 
trabalho é feito pelos nossos educadores, mais com uma politica publica mais 
trabalhada ela vai surti mais efeito, essa é a proposta da nossa proposição, 
transforma o programa educacional de resistências a drogas e as violências como 
uma politica publica municipal. Repito que já sabemos que esse programa já é 
muito bem executada no nosso município, mais a ideia é que esse programa nunca 
se acabe em nosso município, que seja uma politica permanente, essa lei municipal 
aprovada com certeza vai ser muito importante para o nosso município. Eu como 
professor é importante levar esse debate para as escolas do nosso município, 
principalmente a prevenção é importante, essa prevenção na nossa famílias e nas 
nossas escolas, nas igrejas, nas instituições públicas para que o problema não se 
torne mais grave no futuro. Mando um grande abraço para o professor Lenilson, 
militar que faz um grande trabalho aqui no nosso município. Eu quero só concluir 
meu pronunciamento e ser solidário na nossa colega Romisélia pelo o falecimento 
do seu avô, o Sr. Wilson viveu intensamente, viveu quase 100 anos, mais chegou o 
momento de parti, o pouco que a gente conhecia do Sr. Wilson, aquela figura muito 
esperta e que o Sr. Wilson descanse em paz, Romisélia que Deus conforte a família 
de vocês. Posterior concedeu a parte adiu Romisélia, eu quero li agradecer em seu 
nome a todos que me ligaram, passaram mensagens, agradecer a você nobre 
colega Frank que quando estávamos saindo para o cemitério você me ligava, 
agradecer a todos meus colegas que pode e lá estavam e agradecer a câmara em 
nome de todos pela moção de pesar, em nome da família meu muito obrigada. 
Também a Vereadora Rogéria eu quero aqui também ser solidário e parabenizar 
que amanhã é seu aniversário que Deus abençoe também, tenha muitos anos de 
vida com muita saúde o resto a gente corre atrás, como falou o nobre colega Alyson 
que Rogéria defende temas que me identifico muito, as causas sociais, a luta pela 
essa politica social, inclusão social, Vereadora Rogéria que Deus te abençoe com 
muitos anos de vida, saúde e paz a toda a sua família. Domingo começa as 
propagandas eleitorais, começa de fato a eleição e aqui eu quero desejar uma boa 
sorte a todos, nosso Presidente é candidato ao Executivo aqui a maioria é candidato 
a reeleição, que todos façam uma boa campanha, com respeito. Posterior concedeu 
a parte adiu Wellington, o que me entristece é o Vereador ovacionar as redes 
sociais sem levar em considerações a não ter feito críticas ao uso frequente de fack 
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News, parabenizo aqueles que usam as redes sociais para fazer o bem, aí o 
Vereador nega uma parte ao colega pelo simples fato de querer fazer a defesa dele, 
talvez, não vou acusar ninguém, espero que esse fack News que foi usado, já 
descobrimos, quando a população tomar conhecimento de onde partiu, talvez a 
casa caia. ``   De acordo com os lideres  foi dispensado o HORÁRIO DE 
LIDERANÇAS. Com a presença dos Vereadores: Humberto Alves Gondim, Alyson 

Wagner de Oliveira, Romisélia Araújo Santos Silva, Frank Kleber de Lima, Francisco 
Genidson de Azevedo Dantas, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, João 
Dantas Filho, José Patrocínio Dantas Neto, Itayguara Glauber  Rogéria Layanne 
Caldas Dantas, Itayguara Glauber Dantas Medeiros e Wellington Araújo Silva 
iniciou-se a ORDEM DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2020 - EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 
009/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM 
FERNANDO GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 010/2020 – 
CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. 
MAÉCIO SALÚSTIO DANTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 011/2020 – CONCEDE A COMENDA SENADOR 

DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A MONALISA RÉGIA DE LIMA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 012/2020 – 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM LEANDRO SILVA 
DE ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 013/2020 –  CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO 
PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. SEBASTIÃO GILTON DANTAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 014/2020 – 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A SR.ª. GIRLEANE CARLA 
DANTAS ASSIS RAPOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS:  
357 ao 371 PAUTA PARA A PROXIMA SESSÃO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 - 
EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 009/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, 
AO JOVEM FERNANDO GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 010/2020 – 
CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. 
MAÉCIO SALÚSTIO DANTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 011/2020 – CONCEDE A COMENDA SENADOR 

DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A MONALISA RÉGIA DE LIMA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 012/2020 – 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM LEANDRO SILVA 
DE ARAÚJO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 013/2020 –  CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO 
PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr.º. SEBASTIÃO GILTON DANTAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 014/2020 – 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A SR.ª. GIRLEANE CARLA 
DANTAS ASSIS RAPOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS:   
372 ao 380 - ESTA NA PAUTA NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF) - ●PROJETO DE LEI DO 
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LEGISLATIVO Nº 020/2020 – DAR-SE O NOME DE “ MARIA SILVA SOUZA - 
TORTA”, A RUA PROJETADA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE 
PARELHAS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO 
LEGISLATIVO Nº 015/2020 –  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ PARELHENSE, A 

JOVEM LUANA CRYSTINA SANTOS SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

“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 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 016/2020 –  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

PARELHENSE, AO Sr.º. WILLIAN NOVELLI ZANOL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 017/2020 –  

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr.º. GUILLERMO JOSÉ 
RODRÍGUEZ NIEBLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE 
DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 018/2020 –  CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 
PARELHENSE, A JOVEM ARIANE CLARA DE MEDEIROS SILVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ●PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO Nº 019/2020 –  
CONCEDE A COMENDA SENADOR DARIO PEREIRA DE MACÊDO, A Sr.ª. 
MARLENE PEREIRA DE SOUZA DINIZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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