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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Parelhas – RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, realizada no dia 
vinte e nove 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 vinte e nove de abril de dois mil e vinte e um, na Câmara 
Municipal de Parelhas-RN, Vereador Hélio Clóvis de Medeiros, sito à Praça Arnaldo 
Bezerra, 82 Centro, estando presentes os senhores vereadores: Alyson Wagner de 
Oliveira, Zenilda Salústio da Costa Montenegro Bezerra, João Dantas Filho, Josivan Alves 
Pereira, Romisélia Araújo Santos Silva, Ildecio de Oliveira, Evaneide Araújo de Souza 
Mendonça, 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 presentes. O 
Senhor Presidente autorizou a secretária Evaneide Mendonça a fazer a leitura do 
Expediente: Ofício 117/2021 – GB, Projeto de Lei do Executivo n°008/2021, de 28 de abril 
de 2021 – Autoriza a procuradoria do município a conciliar, transigir e celebrar acordos 
em processos administrativos ou judiciais, e dá outras providências. Projeto de Lei do 
Legislativo n°004/2021 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. Projeto de Resolução n° 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. Projeto de decreto do legislativo n°002/2021 de 29 de abril de 2021 – 
Concede Título de cidadão parelhense, ao Sr.°. Luis Benes Leocádio de Araújo, e dá 
outras providências. Projeto de decreto do legislativo n°003/2021 de 29 de abril de 2021 – 
Concede título de cidadão parelhense, ao Sr.°. Guilherme Moraes Saldanha, e dá outras 
providências. Requerimentos: 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187,  188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194/2021. Moção de Parabéns n° 014/2021. Ofício n° 171/2021. De acordo com 
as Lideranças de Partidos foram dispensados o Pequeno Expediente e o Horário de 
Lideranças. Passando para o Grande Expediente: A vereadora ROMISÉLIA ARAÚJO 
SANTOS SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e 
logo em seguida falou sobre o retorno presencial do trabalho legislativo. Posterior, falou 
sobre seus requerimentos, como: viabilização do programa WIFI Brasil, distribuição de 
ração concentrada gratuita, abatimento ou estabilização do preço do milho da CONAB e 
restauração de mata burros das zonas rurais. Na sequência, a vereadora falou sobre seu 
projeto de decreto do legislativo n°003/2021 de 29 de abril de 2021 – Concede título de 
cidadão parelhense, ao Sr.°. Guilherme Moraes Saldanha, e dá outras providências. 
Prosseguindo seu discurso, a vereadora fala sobre a conclusão da folha de pagamento do 
município de Parelhas, parabenizando a gestão e fala também sobre a restauração das 
estradas das comunidades rurais através da atual gestão. Por fim, a vereadora exalta a 
secretária de saúde pelo empenho no desenrolar da vacinação. O vereador FELISBERTO 
DO NASCIMENTO SILVA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de 
maneira geral e logo em seguida falou sobre a visita de General Girão ao município, junto 
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com o prefeito de Jardim do Seridó (Amazan), prefeito de Santana do Seridó (Hudson), 
prefeito de Parelhas (Tiago) e representantes do município de Acari e Carnaúba dos 
Dantas, o vereador agradeceu ao deputado pela visita e pelo apoio que tem ofertado ao 
município de Parelhas. Logo em seguida, o vereador agradeceu a secretária de obras do 
município, a Sra. Darcy Daiana, pela limpeza das ruas do município. O vereador também 
agradeceu ao secretário da agricultura, o Sr. Rogério, pelo serviço prestado a 
comunidade Cobra. O vereador também pautou a visita de Coronel Azevedo a cidade e 
agradeceu pelo mesmo trazer melhorias como a emenda de R$ 30.000,00 para a saúde. 
Finalizando, o vereador fala do emepenho de General Girão para com Parelhas, falando 
das emendas que o mesmo mandou, cerca de R$ 3.000.000,00 chegaram a cidade por 
empenho do grupo do PRTB, grupo do vereador Felisberto. A vereadora ZENILDA 
SALÚSTIO DA COSTA MONTENEGRO BEZERRA: deu início ao seu pronunciamento 
saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre seus requerimentos: 
limpeza geral nas imediações dos quiosques da rua Comendador José Gomes e 
instalação de lixeiras, instalação de grades de proteção em galerias, posterior concedeu 
um aparte ao edil João, que parabenizou a vereadora por sua luta e fala da importância 
da instalação dessas grades por já ter presenciado um acidente nessas galerias que 
poderia ter sido empedido caso existissem essas grades. Na sequência, a vereadora 
continuou falando sobre seus requerimentos, como: solicitação de pagamento do 
adicional noturno dos guardas municipais. Por fim, a vereadora falou sobre seu trabalho 
como vereadora, que trouxe muitas emendas que contribuíram com o desenvolvimento da 
cidade, aproveitando também agradeceu ao vereador Felisberto que vem trabalhando 
muito pelo município sem olhar bandeira. O vereador JOSIVAN ALVES PEREIRA: deu 
início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou 
sobre o atraso na vacinação, que nas palavras do mesmo anda a passos lentos. O 
vereador também pautou a guerra política que vem acontecendo onde na verdade deveria 
se existir uma união dos políticos em prol da saúde e bem estar do povo. O vereador fala 
que apoia o projeto de lei 2564/2020, que fala sobre o aumento do piso salarial da 
categoria enfermagem. Na sequência, o vereador fala sobre seu projeto de lei n° 
004/2021 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, frisando sua importância para a população que necessita de transparência. 
Por fim, o vereador também comenta sobre seu Projeto de Resolução n° 001/2021 de 08 
de Abril de 2021 – Dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Parelhas – 
RN, da frente Parlamentar em defesa do Saneamento Básico do nosso município, e dá 
outras providências, falando da sua importância. A vereadora FRANCICLEIDE MARIA 
DE SOUZA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida falou que apoia o projeto de lei 2564/2020, pois a vereadora enxerga a 
necessidade da valorização do funcionário da saúde, que tem tão grande importância 
para a sociedade, e isto pode ser mostrado e justificado devido ao atual momento que 
vivenciamos. Em seguida, a vereadora pauta sobre a iluminação de algumas 
comunidades e a falta de iluminação na Barragem Boqueirão a noite. Posterior, concedeu 
um aparte ao edil Romisélia, que parabenizou a vereadora pelo seu discurso e falou da 
importância de cuidar da barregm. Posterior, concedeu um aparte ao edil Felisberto que 
parabenizou a vereadora e a secretária de obras pelo trabalho que vem sendo 
desenvolvido. Por fim, a vereadora parabenizou sua filha Julyana que fará aniversário 
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próximo dia 03 de maio. O vereador WELLINGTON ARAÚJO SILVA: deu início ao seu 
pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em seguida falou sobre a sua 
participação na reunião com o sindserpa. O vereador pautou sobre o número reduzido de 
técnicos de enfermagem no município, mostrando sua preocupação em caso de urgência 
onde a equipe fica desfalcada. O vereador reclamou do tratamento da gestão com os 
técnicos e falou sobre a falta da escala de remoção. Na sequência, o  vereador falou 
sobre a possibilidade de criação de uma coordenadoria de técnicos de enfermagem. Por 
fim, o vereador discursa sobre o quanto a gestão está errando e que o discurso da 
campanha é diferente do que realmente está acontecendo. O vereador JOÃO DANTAS 
FILHO: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo em 
seguida falou sobre o requerimento de bancada para adquirir um carro limpa fossa. Na 
sequência, justificou sua ausência na reunião do sindserpa. Posterior concedeu um aparte 
ao edil Romisélia, que pautou o cumprimento do horário do médico no centro covid, 
parabenizou seu colega João pelo discurso, falou sobre a escala de remoção dos técnicos 
que foi retirada pela gestão passada e não pela atual, mas tranquiliza dizendo que a 
escala voltará. Por fim, o vereador falou sobre seus requerimentos e sobre o falecimento 
da irmã de Zé Caetano prestando suas condolências. O vereador ILDECIO DE 
OLIVEIRA: deu início ao seu pronunciamento saudando a todos de maneira geral e logo 
em seguida parabenizou Mayane Carla de Souza, pela passagem do seu aniversário. 
Parabenizou também Ilany Joice, pela passagem de seu aniversário. Em seguida, o 
vereador declara seu apoio ao projeto de lei 2564/2020. O vereador também parabenizou 
Benes Leocádio e posterior relatou a situação em que se encontra o prédio da policia civil, 
agradecendo a gestão pelo pronto atendimento para a reforma do local. O vereador 
também pautou que o seu mandato é para o povo, que prioriza um trabalho humilde 
através de ações para o desenvolvimento. O vereador parabenizou o prefeito Tiago pelo 
trabalho que vem sendo desenvolvido e também ao presidente da casa, Alyson Wagner, 
pelo trabalho desenvolvido a frente da casa legislativa. O vereador sugere a Alyson, dar o 
nome de Graça Macêdo a Escola Legislativa que em breve será implantada no nosso 
municipio. Por fim, o vereador fala do seu projeto para tornar Benes Leocádio cidadão 
parelhense. 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, 
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 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. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DE 08 DE ABRIL DE 2021 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, NO 
ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS - RN, DA FRENTE PARLAMENTAR EM 
DEFESA DO SANEAMENTO BÁSICO DE NOSSO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autor: Josivan Alves EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 071, 136, 

138, 153 ao 161, 163 ao 171,173, 174 e 175; QUEBRA DE TRÂMITES:  184, 185, 189, 192 e 

193. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
FINAL (CLRF) ● PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2021 DE 22 DE ABRIL DE 2021 – 
CRIA A ESCOLA DO LEGISLATIVO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS, E 
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DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autor: Alyson Wagner. PAUTA PARA A PRÓXIMA 
SESSÃO NO DIA: 06 DE MAIO DE 2021 - EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2021 DE 22 DE ABRIL DE 2021 – CRIA A ESCOLA 
DO LEGISLATIVO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARELHAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Autor: Alyson Wagner. EM SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ● 
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. EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - REQUERIMENTOS: 180 a 

183, 186 a 188, 190, 191 e 194. Em Pauta:  155, 184, 164 e 165. “AS MATERIAS PARA A 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL (CLRF), 
SERAM ENCAMINHAS, PELA SECRETARIA DA CASA, NA PRÓXIMA 
SEGUNDA FEIRA, CONFORME O ARTIGO 37º, DO REGIMENTO INTERNO DA 
CAMARA MUNICIPAL” - ● PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº008/2021, DE 28 DE 
ABRIL DE 2021 - AUTORIZA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO A CONCILIAR, TRANSIGIR 
E CELEBRAR ACORDOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Autor: Poder Municipal ● 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. Autora: 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: Ildécio 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. Autor: 
Romisélia Araújo. A sessão encerrou por volta das 20:00h e foi solicitado que constasse 
em ata que a prorrogação da mesma foi aprovada pelo plenário. Nada mais havendo a 
tratar o senhor presidente encerrou a sessão. 
 

 
 
 

 
ALYSON WAGNER DE OLIVEIRA 

Presidente 
 
 
 

 
 

EVANEIDE ARAÚJO DE SOUZA MENDONÇA 
Secretária 
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