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

 

Às quinze horas do dia três 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° 307 ao 325/2020. Moção de pesar 041. Moção 
de congratulação e agradecimento N°  042/2020. Passando para o Pequeno expediente: 
João Dantas Filho, Frank Kléber de Lima, José Patrocínio Dantas Neto, Wellington 
Araújo Silva, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, Alyson Wagner de 
Oliveira, Romisélia Araújo Santos Silva.  Passando para o Grande Expediente: O 
Vereador FRANK KLEBER DE LIMA: deu início ao seu pronunciamento saudando a 
todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Começo meu pronunciamento 
parabenizando os biólogos desse país, a minha filha mais velha é bióloga, em nome de 
minha filha quero parabenizar todos os biólogos, tanto de Parelhas, como no estado do 
Rio Grande do Norte, como do Brasil. Também quero aqui deixar nossos pêsames a 
família do Sr. Joad e também a família de Lenoilma pessoas queridas no nosso município 
e que descanse em paz. Eu quero iniciar minha tribuna falando da visita que o diretor 
Cesar  EMATER fez ao nosso município, também esteve presente mais uma vez o 
Deputado estadual Francisco do PT. Ontem foi realizado uma reunião com os agricultores 
do município de Parelhas, pra tratar de dois temas, mais em especial os agricultores 
atingidos pelo o incêndio, em conversa com o Deputado Francisco do PT, foi discutido e 
encaminhado, vão ser distribuídas umas cestas básicas para os agricultores, como 
também vai ter um subsídio na compra do feno. Hoje no mercado é R$ 18,00 (Dezoito 
reais) através do estado vai ser se consegue um subsídio de R$ 11,00 (Onze reais) e 
mesmo com esse preço de R$ 7,00 (Sete reais) a EMATER está estudando a 
possibilidade de um desconto de 50%, então o feno que estava R$ 18,00 (Dezoito reais) 
passa a custar R$ 3,50 (Três reais e cinquenta centavos). Isso é um encaminhamento 
que foi discutido na reunião pra se Deus quiser se torne realidade no município de 
Parelhas. Posterior concedeu um aparte ao edil Wellington, fico satisfeito e contente 
quando eu vejo que um requerimento de nossa autoria foi atendido, requerimento este 
que quando pensei em da entrada, também entrei em contato com o Deputado Francisco, 
inclusive eu encaminhei para o celular dele a cópia do nosso requerimento. A 
preocupação com os prejuízos que os agricultores tiveram com o incêndio que aconteceu, 
trouxessem politicas publicas que realmente dessem condições a esses agricultores por 
que não tem como dar sustentabilidade ao seu rebanho, é uma coisa que a gente tem por 
gratidão e isso demostra o caminho certo pra fazer a coisa certa quando nos 
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preocupamos em trazer politicas publicas para o povo, requerimento de minha autoria, 
Deputado Francisco e atendido através da Governadora Fátima. Muito bom a reunião e é 
mais uma ação do governo do estado no município de Parelhas, nessa mesma reunião 
nós articulamos uma conversa com o Deputado para articula uma conversa com Mineiro 
para ajudar a CAPESA na articulação na construção das queijeiras, a gente fica feliz com 
esse encaminhamento do Deputado Francisco para o município de Parelhas. Quero aqui 
entrar em outra pauta. Dar um boa tarde ao nosso amigo Ronaldo que está presente aqui 
na casa. Eu apresentei alguns requerimentos aqui nessa casa e uns são votados hoje, 
quero fazer um destaque no grande expediente, vai ser votado nessa casa um 
requerimento que solicita um dessalinizador para o povoado Barra, já falei desse tema, 
requerimentos são pedidos como a população sabe, ideias nossas que a gente coloca na 
casa e vamos atrás, inclusive já tive contato com minha amiga Wanessa do INGARN que 
hoje está na SEMAR. Vamos começar articula uma possível vinda desse dessalinizador 
para a Barra, pois sabemos que lá precisa, a qualidade não é tão boa e o dessalinizador 
vai torna a água potável. Tive contato com a Presidente daquela associação, nós vamos 
construir, vamos atrás pra trazer para o município de Parelhas. A pouco tempo, já é uma 
realidade, nós conseguimos numa luta com o Deputado Francisco fazer a instalação do 
dessalinizador na maternidade, já posso dizer que é uma conquista e já está servindo a 
população de Parelhas. Também a revitalização dos dessalinizadores das zonas rurais e 
zona urbana, quero agradecer a Mércia, a Rogério, a Ivan que são as pessoas que estão 
lá nos ajudando a construir essas politicas públicas para o município de Parelhas. Um 
requerimento que colocamos e aqui não estamos fazendo promessas, estamos votando 
os requerimentos e quero dizer ao povoado Barra que nós vamos lutar pra que esse 
dessalinizador instalado. Outra matéria que quero dar entrada aqui hoje, um requerimento 
que dei entrada na casa, que solicita do Sr. Getúlio Marques um estudo de viabilidade de 
um campo da UERN no município de Parelhas, seria muito bom para a população de 
Parelhas tenha mas essa conquista, sabemos que existe cidades menor que Parelhas 
que tem o campo da UERN, sabemos que o estado não passa por uma situação 
financeira boa, mais é uma luta, assim como foi o IFRN quando o Deputado Francisco 
ainda Prefeito puxou a luta do IFRN, algumas pessoas tentaram descontruir a luta do 
Deputado Francisco, mais hoje o IFRN é uma realidade e serve os estudantes do 
município de Parelhas muito importante para a construção da educação do nosso 
município. Também comecei nessa casa uma luta pela a instalação da universidade 
aberta do Brasil, os Srs. Foram testemunhas de quantas tribunas fizemos aqui, quantas 
reuniões fizemos em Natal e hoje é uma realidade, hoje o polo da universidade aberta do 
Brasil funciona associado com o IFRN, nós sabemos que nesse período de pandemia as 
aulas estão sendo prejudicadas, não está tendo o acompanhamento do setor, do 
coordenador mais está aí instalado e vamos lutar para a vinda de mais cursos em 
Parelhas. Estou entrando com esse requerimento que é um sonho de trazer a UERN pro 
município de Parelhas, vamos começar a construir, é o primeiro requerimento, não 
marquei ainda a reunião com o Sr. Getúlio Marques inclusive conheço pessoalmente, nós 
vamos articular uma reunião quando for possível, nesse momento de pandemia tudo é 
muito difícil. Quero que pelo menos nosso secretário de educação construa um plano de 
viabilidade se é possível, por que pelo conhecimento que eu tenho, o município de 
Parelhas tem condições sim de ter o campo da UERN, nós somos uma cidade polo, 
temos Carnaúba dos Dantas próximo com os estudantes, Jardim do Seridó, Junco do 
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Seridó, Santa Luzia, Santana do Seridó, Equador então seria muito bom para o nosso 
comercio. A cidade quando ganha um campus universitário ela cresce, tanto socialmente, 
cientificamente é um crescimento muito forte para as cidades e já estou tratando com o 
Deputado Francisco do PT, então dizer a população aos senhores e senhoras que estou 
iniciando mais uma luta hoje para educação do município de Parelhas, que é justamente a 
possibilidade do município de Parelhas seja estalado um  campus da UERN, nem que 
seja inicialmente a distancia. Nós vamos buscar essa luta e vamos tentar ainda esse ano 
fazer uma reunião com o nosso secretário de educação pra gente inicia essa luta. A 
Vereadora ZENILDA SALUSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao 
seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ 
Primeiro que tudo quero mandar minhas condolências e meus sentimentos a família de 
Lenoilma, pelo falecimento de uma prima minha e queria muito bem pois uma vez falei da 
situação dela, infelizmente chegou a óbito. Também a família do Sr. Joad um cidadão de 
bem. Sr. Presidente coloquei o requerimento 340/2020 pedindo ao Sr. Alexandre Carlos 
de Medeiros Dantas que autorize a secretaria municipal de obras junto ao meio ambiente 
para que seja viabilizado a construção de reservatório de água em todas as comunidades 
rurais do nosso município. Também fiz outro requerimento pedindo ao Sr. Beto Rosado 
para que o mesmo possa enviar uma emenda parlamenta, afim de revitalizar, realizar na 
quadra de esportes dos Quintos do Meio, Barra, e Timbaúba na zona rural do município, 
um pedido de todas essas comunidades acima citado aonde os jovens valorizam a prática 
da educação física e do futebol, consequentemente precisam de espaços adequados para 
a realização das atividades físicas. Também coloquei um requerimento 341/2020 pedindo 
ao Sr. Ezequiel Ferreira de Sousa, Presidente da Assembleia Legislativa do RN , para que 
o mesmo possa locar uma emenda parlamentar, para que a escola municipal Arnaldo 
Bezerra possa custear uma banda marcial com o intuito de ocupar os jovens. Essa é uma 
solicitação da comunidade escolar acima citado que vem a anos sonhando com essa 
banda marcial e por não ter verba para colocar em prática esse projeto, solicito do Sr. 
Ezequiel que olhe com bons olhos essa reinvindicação. `` A Vereadora ROMISÉLIA 
ARAÚJO SANTOS SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 

maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Quero iniciar mandando minhas 
condolências a família da Sra. Lenoilma em nome do meu amigo Josimar a quem eu sou 
muito amiga, mando meu abraço para Monalisa, Chirliane e também para Jhony, uma 
pessoa religiosa como bem falava aqui o nobre Vereador Frank, mais a agente sabe que 
quando cumpre a missão Jesus o chama  por que está precisando dela. Mando também 
minhas condolências a família do nosso amigo Sr. Joad taxista de nossa cidade em nome 
do nobre colega Alyson Wagner que manda uma moção de pesar a família, a gente 
também assina essa moção de pesar. Então Sr. Presidente uma semana difícil com a 
perda de pessoas amigas, mais vida que segue. Fico feliz de saber que a pandemia está 
praticamente resolvida, algumas coisa a gente fica até triste pois olhava ontem e a 
secretaria municipal de saúde de Parelhas faz dias que não vejo ela colocar o boletim nas 
redes sociais para que as pessoas possam acompanhar se está estável o número de 
pessoas acometidas que testaram positivas, então a gente fica sem saber como está o 
resultado com relação ao COVID-19. Fico feliz em saber que diante de vários decretos do 
governo do estado, quero aqui até informa a nobre colega Rogéria que nos representa no 
comitê, os soçaites foram abertos depois de um decreto da Governadora, fico feliz por 
que a gente intermediou juntos a alguns membros do comitê, uma conversa com o 
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parelhense Luiz Eduardo, a preocupação era muito grande, por que muitos dos 
desportistas de Parelhas estavam indo treinar nas cidades vizinhas. Graças a Deus com 
esse decreto já foram abertos os campos de futebol soçaites no município de Parelhas. 
Outra felicidade é que também a nossa igreja católica abre as portas graças a Deus, são 
várias missas celebradas a semana inteira, as pessoas vão lá, recebem uma fichinha, 
para as missas do final de semana, no domingo vão ser celebradas 4 missas e a gente já 
pode participar, de maneira especial de agradecimento a Deus por um momento tão difícil 
que todo mundo vem passando, mais com muita fá a gente vai vencer, vai vencer não, já 
vencemos a gente pode dizer isso no período de muitas dificuldades. Outra coisa que eu 
queria falar através do líder do Prefeito, ele sabe, a minha forma de falar é assim mesmo, 
fico triste quando vejo parelhenses, Dr. Tiago Almeida, ortopedista que atende aqui no 
município de Parelhas. Foi negado três exames de raio X no hospital Dr. José Augusto 
Dantas, só por que era que estava assinado pelo o Dr. Tiago Almeida, fui procurada por 
uma moradora da cidade que ela quebrou o braço e as pessoas tomaram conhecimentos 
e ajudaram a família e foi feito o exame dela, ela fez esse raio X na ECON de forma 
partícula. A gente fica triste que uma questão dessa o povo usa pra politicagem e negar 
um atendimento a um parelhense. A prefeitura está economizando combustível, área de 
funcionários, motoristas e técnicos de enfermagem pra acompanha esses parelhenses, 
muitas das vezes fica lá no Walfredo Gurgel e a gente sabe como é a situação, mais foi 
resolvido dessa parelhense. A que ponto chegou a politica de Parelhas, ser negado um 
raio X por ter sido a requisição de um médico parelhense. Quero fazer aqui um 
chamamento parlamentar da educação ao nobre colega Frank e o membro Wellington 
que vendo as redes sociais, já tem uma determinação da frente parlamentar aonde o qual 
tem vários pedidos aqui nessa casa com relação a protetor dos professores, mascaras 
também álcool em gel, termômetro, precisa do município se organizar por que 
possivelmente a determinação do governo do estado seja dia 5 de outubro a retomada 
das aulas presenciais. Como anda a parceria do governo estadual e o municipal, eu creio 
que o município vai seguir a determinação do governo estadual, não sei se vai ser 
possível, na verdade acho que manhã e tarde com número reduzido de alunos, não 
sabemos de fato como vai ser, o nobre colega Frank que é professor está me dizendo que 
vai ser dessa forma. O município procure uma forma de se preparar, se organizar, 
planejar por que falta um pouco mais de trinta dias, creio que dia 5 de outubro, quem 
responde pela pasta da educação não vai dizer que não deu tempo, pois vai dar tempo 
sim planejar. Uma outra cobrança que faço a vossa excelência na tarde de hoje, li 
pergunto se já foi agendado a audiência publica para a prestação de contas dos recursos 
do COVD-19, antes de subir na tribuna uma pessoa me passava uma mensagem dizendo 
que na farmácia do município está faltando medicamentos contra o Corona vírus, 
ivermectrina, azitromicina, a farmácia básica, então eu pergunto a vossas excelências, ao 
excelentíssimo Sr. Presidente se já foi agendado a audiência publica para a prestação de 
contas, dos recursos que chegaram no município de Parelhas, por que é uma vergonha 
faltar medicamentos na farmácia básica. A gente fica na expectativa na marcação da 
audiência publica para a gente tirar várias dúvidas. `` O Vereador WELLINGTON 
ARAÚJO  SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral 
e logo em seguida declarou: ´´ Sr. Presidente primeiramente queria te fazer um 
questionamento, na semana passada eu solicitei o vídeo do meu pronunciamento, solicitei 
o vídeo da discursão de vossa excelência que pedia ao Deputado Rafael Mota pra locar 
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emendas para a reforma do hospital e até o momento ainda não tive uma resposta, então 
solicito de vossa excelência se possível a minha reinvindicação possa ser atendida. 
Queria também pedir e acrescenta na minha reinvindicação o vídeo do requerimento do 
nobre Vereador Francisco Genidson que pediu a transferência do transito de veículos da 
rua: Pedro Clovis de Lucena para a rua: Comendador José Gomes, as pessoas estão me 
procurando e me questionando dizendo que eu fui contra a transferência do transito de 
veículos e eu vou provar que não fui contra, espero que isso não saia dessa casa, por que 
se saiu de alguém dessa casa é covardia, quero o vídeo justamente pra que as pessoas 
vejam qual foi a minha discursão no requerimento. O único questionamento que eu fiz foi 
pedir uma matéria pra que deixasse o requerimento em pauta que a gente durante a 
semana avisasse aos moradores da rua: Comendador José Gomes que o transito iria 
mudar para lá por enquanto que resolvesse o problema da rua: Pedro Clovis de Lucena. 
Quando o nobre Vereador José Patrocínio fez o pronunciamento dele voltou a palavra a 
mim é como eu estivesse contra ao requerimento, não estou contra, apenas quero que o 
poder público passe a informação aos moradores da rua: José Gomes que o transito de 
veículos vai passar a ser na rua, tendo em vista o grave problema que a população da 
rua: Pedro Clovis de Lucena sofrem que é a poeira, aos moradores que ali residem que o 
Vereador Tom foi contra, eu gostos de prestar contas dos meu mandato, não é a toa que 
estou no meu sexto mandato. Como venho lutando sempre, desde 2012 junto com todos 
que fazem o MDB, pra que nós pudéssemos adquirir os recursos de R$ 8.123.000,00 
(Oito milhões cento e vinte e três mil de reais) para a construção do projeto do 
esgotamento sanitário de Parelhas, venho a frente desse trabalho e diante de tantas idas 
e vindas aonde venho reforçando essa palavra, a CAERN pedindo o que precisava da 
liberação da licença de ortoga da ANA agencia nacional das águas, para que ela possa 
ter o direito de recurso hídrico e domínio da união da companhia de água e esgoto do RN. 
Então Sr. Presidente está aqui a ortoga, foi concebida pela ANA pra que a CAERN no 
prazo de seis anos possa através das futuras lagoas de tratamentos de dejetos e esgoto 
que hoje é jogado próximo ao Dinarte Maris, seja deslocado pra próximo a Almas e se 
Deus quiser o bairro Dinarte Maris possa se livrar da fedentina que vem acometendo 
todos os moradores durante todos esses anos. É uma luta do nosso mandato, é uma 
preocupação de todos que está a frente dessa situação possamos chegar a conclusão da 
obra do esgotamento sanitário, diante da concessão e da liberação da ANA que é a 
ortoga, pra que a CAERN possa nessa licença usar a parte da área de APP do rio Seridó, 
possa jorrar toda a água dos esgotos do município de Parelhas passaram a ser tratadas e 
passaram aqueles que quiserem usufruir pra aguar capins ou coisas parecidas, então é 
uma coisa importante, entrei em contato hoje ainda com o pessoal da CAERN, Judson 
que é o diretor encarregado do setor de empreendimentos da empresa que trata do 
projeto de esgotamento de Parelhas, ele me informou que encaminhou a licença de 
ortoga para o IDEMA analisar, dependendo da analise do IDEMA, através do órgão 
estadual de fiscalização ambiental, se não tiver nenhuma exigência possa encaminhar o 
processo para licitação. Então a gente vem trabalhando esse projeto não é fácil, 
recebemos criticas constantes como nós não tivéssemos fazendo nada, não depende da 
gente, o projeto do esgotamento sanitário que dependia da gente era lutar pelos recursos, 
nós conseguimos através do Deputado Walter Alves, recursos este que foram destinados 
para os cofres do governo do estado que na época a Governadora era Rosalba Ciarline, 
quem gerencia todo o projeto, quem fez a licitação foi o governo do estado através da 
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CAERN, então não é uma obrigação do município o que tem que fazer é fiscalizar e isso 
estamos fazendo, vamos continua fazendo pra que no curto prazo se Deus quiser, diante 
de tanta luta, tanto trabalho, tantas idas e vindas, tanto questionamento por falta de 
dinheiro aonde precisávamos de R$ 3.200.000,00 (Três milhões e duzentos mil reais) 
para que a obra não fosse está guinada. Fomos ao governo do estado, realizamos uma 
audiência através do Deputado Francisco o Prefeito Alexandre e toda a diretoria da 
CAERN juntos com a Governadora Fátima Bezerra, ela se comprometeu de encaminhar 
um projeto de lei para Assembleia, encaminhou o projeto para Assembleia, pedindo 
autorização pra que a CAERN colocasse esse dinheiro no caixa e pudesse realizar a 
obra. É importante que a população saiba que estamos trabalhando, que estamos 
fazendo nosso papel de Vereador que é de sugeri, busca, fazer com que as coisas 
possam acontecer, tenho certeza que diante de tanta luta, tanto trabalho essa importante 
obra, que não é uma obra vista, que mostre paisagismo, vai ficar enterrada, mais é uma 
obra de fundamental importância por que cada R$ 1.00 (Um real) gasto em saneamento 
básico são R$ 5,00 (Cinco reais) economizado em saúde. Vou continua caminhando e 
vou continua trabalhando pra que a gente possa de uma forma definitiva vencer essa luta 
e trazer para o município de Parelhas uma das obras mais importantes que Parelhas 
possa receber, o projeto de esgotamento sanitário do nosso município, projeto que traz 
melhorias na saúde publica dos nossos munícipes principalmente aqueles que moram nas 
áreas mais vulneráveis. Termino agradecendo a todos que lutaram até aqui, inclusive a 
assessoria do Deputado Walter Alves, agora vamos lutar com o Deputado Francisco pra 
que junto ao IDEMA dentro da lei, na legalidade conseguimos a liberação do IDEMA. ``                                    
O Vereador ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida declarou: ´´ Sr. Presidente quero 
aqui fazer referencia a um cidadão de Parelhas que muito nos orgulha, o Dr. Flauber 
Senna que inclusive a Vereadora Rogéria, entrara com uma moção de parabéns pela a 
medalha de ouro que o mesmo foi premiado nacionalmente por uma técnica que ele criou, 
está técnica não está só servindo a população do nosso Seridó, não só a do nosso 
estado, não só a do Brasil, como toda a população do mundo. Terei o maior prazer de 
assinar essa moção de parabéns que a Vereadora esta dando a entrada, dizer que vossa 
excelência dignifica a nossa cidade e serve de exemplo pra muitos parelhenses. No dia 
de hoje, aproveitando meu espaço aqui na tribuna da câmara, parabenizar a minha prima 
sua sobrinha Sr. Presidente Helena que é filha da enfermeira Milena, neta de Duca  que 
está completando 5 aninhos hoje, Helena gosta muito de politica é uma bicudinha forte e 
certamente está assistindo essa sessão, então quero mandar os parabéns a minha 
priminha Helena, que está empolgada e entusiasmada para o inicio da campanha politica. 
Quero ficar solidário a duas famílias, a família de Lenoilma através do seu esposo Josima 
aos seus filhos pelo seu falecimento, ficamos tristes e consternados e pedimos a Deus 
conforto aos familiares. Também queremos ficar solidários aos familiares do Sr. Joad, 
através dos seus filhos, da sua esposa dona Aldi, eu tive a oportunidade de conviver com 
a família do Sr. Joad ano passado quando tive a oportunidade de acompanhar através da 
minha profissão e vi como aquela família é unida , tinham laços familiares importantes, 
mais infelizmente no dia de hoje o Sr. Joad que já parecia de enfermidades, faleceu mais 
deixa um legado aqui na nossa cidade como taxista e aqui fica minha solidariedade 
através do nosso mandato. Quero dizer aos colegas Vereadores, população que eu 
continuo visitando os postos de saúde da zona rural. Estive no dia de hoje no posto de 
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saúde da Boa Vista do Luciano, posto de saúde que tem uma certa história, mesmo antes 
de ser Vereador eu já ouvia falar no posto de saúde da comunidade, era um posto de 
saúde que não funcionava, ou funcionava de forma precária por que não tinha energia 
elétrica ligada, ele funcionava com a energia emprestada de vizinhos, colegas Vereadores 
dessa casa lutaram pra que a energia fosse ligada, mais infelizmente aquele posto de 
saúde que eu visitei hoje está abandonado, o mato toma conta daquele local, abelhas, 
marimbondos, rachaduras na suas estrutura físicas e o posto não funciona. Ficamos triste 
e mais uma vez fazemos uma cobrança a gestão municipal pra saber o que é que está 
acontecendo com aquele posto não funciona para atender a população daquela 
comunidade, que uma população numerosa, eu acredito que ali moram várias famílias, as 
famílias também não deixaram de serem atendidas é preciso dizer isso, essas famílias 
estão se dirigindo ao posto de saúde da Boa Vista dos Negros mais o que eles pedem é 
que esse posto volte a funcionar. Eu também Vereadores que me dirijo através da mesa 
estive hoje no posto de saúde da comunidade Cachoeira, esse posto é uma história 
porque no inicio dessa gestão esse posto funcionava com técnico de enfermagem. Nós 
como Vereadores fizemos várias cobranças aqui nessa casa, nós até participamos de 
reuniões no prédio da associação da Cachoeira no objetivo de que ali possa ter um 
técnico de enfermagem, mais infelizmente se passou todo esse tempo e nós aqui não 
podemos agradecer, não podemos comemorar, não podemos dar boas notícias aos 
moradores da Cachoeira por que aquele posto de saúde continua sem técnico de 
enfermagem. Quero fazer justiça, lá naquele posto de saúde a atendimento médico de 
boa qualidade, a atendimento de enfermagem de boa qualidade, a equipe de saúde vai 
periodicamente assim como vai em outras comunidades rurais, mais o técnico de 
enfermagem que aquela população quer não tem. Falei com a gestão, lá na comunidade 
Cachoeira vai um técnico de enfermagem volante no carro da atenção básica, aí eu 
pergunto a população que hora me escuta, pergunto a gestão se essa minha fala vai 
chegar, o que é que fica mais caro? É um técnico de enfermagem num carro pra fazer 
medicação, fazer curativo, ou ter no posto de saúde que é do jeito que a população quer, 
na verdade a população não está pedindo um técnico, a população está pedindo pra 
voltar a ter o técnico que sempre teve. Então aqui fica mais uma vez o meu apelo é 
importante que a gestão possa administrar bem o dinheiro publico, eu não sei se a gestão 
que aí está ainda terá tempo de colocar o técnico de enfermagem lá, eu desejo que a 
gestão possa aproveitar os últimos dias e possa disponibilizar esse técnico que foi tão 
solicitado, que é tão necessário para os moradores da comunidade Cachoeira. Quero 
fazer referencia ao mês de setembro que hora iniciamos, fazer referencia ao setembro 
amarelo ele tem sido um mês comemorado a nível nacional para combater o suicídio, 
sabemos que infelizmente a nossa região existe uma grande incidência de suicídios é 
importante que o poder publico municipal possa fazer alguma ação nesse sentido, de 
comemoração ao setembro amarelo, sabemos que em tempo de pandemia os problemas 
psicológicos aumentaram muitos em todo o país na nossa cidade não podia ser diferente, 
é importante que a gestão possa fazer essa atuação e tem um requerimento meu 
solicitando que fosse disponibilizado psicólogos pra atender os profissionais de saúde, 
não é fácil um profissional de saúde que atende um paciente diagnosticado com Corona 
vírus, voltar pra sua casa, não é fácil pra uma pessoa com Corona vírus, eu vi isso nos 
últimos dias, povoado Juazeiro, conversei com algumas pessoas que foram 
diagnosticadas com Corona vírus, elas dizem que são discriminadas pela população, 
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pedimos que a população não descrimine por que qual quer um de nós pode está 
sucessível  a contrai essa doença. Então o meu pedido nesse dia é que a gestão 
municipal possa intensificar ações nesse mês de setembro amarelo pra combater 
suicídios, existe um telefone que é 188 que é o centro de valorização da vida onde qual 
quer pessoa que tiver com qual quer problema, que tiver precisando de uma conversa 
amiga só é ligar pra esse telefone 188 e certamente terá um apoio psicológico, é 
importante que o município possa reforça esse atendimento através de um atendimento 
local se for possível, pra que as pessoas possam se sentir abraçadas, se sentir acolhidas, 
principalmente nesse mês do setembro amarelo. Pra finalizar, quero dizer também e 
solicitar da gestão municipal pra que possa disponibilizar o medicamento azitromissina na 
farmácia básica do nosso município, pra que a população possa no combate do Corona 
vírus, ter acesso a essa medicação, já que recursos vieram para a gestão municipal e a 
população muito carente sem ter condições de adquirir esse remédio possa ter de forma 
gratuita na farmácia básica do nosso município. ``                 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, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, João Dantas Filho, 
José Patrocínio Dantas Neto, Rogéria Layanne Caldas Dantas e Wellington Araújo Silva 
iniciou-se a. ORDEM DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020 – EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 014/2020 – DAR-SE O NOME DE ´´JAIMAR 
PEREIRA DA SILVA``, A RUA PROJETADA DO BAIRRO DINARTE MARIZ NO 
MUNICIPIO DE PARELHAS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 015/2020 – FICA RECONHECIDA COMO 

ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO DE ARTES 
MARCIAIS JOVENS SAMURAI LUTANDO PARA LUZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 018/2020 – DAR-SE O NOME DE ´´MANOEL 

FELIX DOS SANTOS``, A RUA PROJETADA DO BAIRRO BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO 
DE PARELHAS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 004/2020 – CONCEDE A COMENDA 
SENADOR DÁRIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr. DORGIVAL MACÊDO FILHO, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 006/2020 – CONCEDE TÍTULO DE CIDADÂ 

PARELHENSE, A Sra. RENATA JANAINA COSTA DUDA DA ROCHA. E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.  
REQUERIMENTOS:307 ao 325 
QUEBRA DE TRANITE:339 
CONTINUA EM PAUTA NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
REDAÇÃO FINAL (CLRF) 
.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 016/2020 – DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E CELEBRAÇÃO COM O PODER PÚBLICO DE 
CONTRATOS  ADMINISTRATIVO DE OBRAS, SERVIÇO, COMPRAS, ALIENAÇÕES E 
LOCAÇÕES EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
FEIRMADOS COM ENTES PÚBLICOS FEDERADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 007/2020 – CONSEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ PARELHENSE, A Sra. LAÍSE LIMA OLIVEIRA ADARIO, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 008/2020 – CONSEDE TÍTULO DE 

CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr. JOSÉ LUIZ DE MOURA ROCHA, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS.  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
.PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N° 017/2020- FICA RECONHECIDA COMO 

ENTIDADE DE ULTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A AME – ASSOCIAÇÃO DAS MÃES 
ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE PARELHAS/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 005/2020 – CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO PARELHENSE, AO Sr. ANDRÉ LUIZ DE AZEVEDO, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
REQUERIMENTOS: 288, 316, 326 ao 338, 340 ao 343 
CONTINUA EM PAUTA NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
REDAÇÃO FINAL (CLRF) 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 009/2020 – CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM GABRIEL CABRAL DO NASCIMENTO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 010/2020 – CONSEDE A COMENDA 

SENADOR DÁRIO PEREIRA DE MACÊDO, AO Sr. MAÉCIO SALÚSTIO DANTAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 011/2020 –  CONSEDE A COMENDA 
SENADOR DÁRIO PEREIRA DE MACÊDO, A MONALISA RÉGIA DE LIMA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
.PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 012/2020 – CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO PARELHENSE, AO JOVEM LEADRO SILVA DE ARAÚJO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
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