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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA (247ª) 
SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) DO 1º PERIODO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DO 
BIÊNIO 2021-2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI/RN. 
Aos vinte (20) dias do mês de maio de dois mil e vinte e 
um (2021), à 8h18mim, reuniram os Senhores Vereadores 
em sessão remota por chamada de vídeo ao vivo 
transmitida pela Plataforma do Facebook e o canal de 
Youtube desta Edilidade, como solução a ser utilizada 
durante a emergência de saúde pública relacionada à 
pandemia da COVID-19 e assemelhados. Sob a Presidência 
do nobre Vereador Marcos Railton Diógenes de Almeida 
Dias, tendo como 1º secretário o Vereador Antonio Angelo 
de Souza Suassuna e 2º secretário Vereador Filipe Gustavo 
de Lima Oliveira, e demais vereadores: Antonio Laete 
Oliveira de Souza, Charton Heston Rêgo Noronha Gonçalves, 
Adailton José Targino, Carlos Alexandre Sobrinho, Ednarte 
da Silveira e Silva, José Andreazo Pereira Alves, José Gilvan 
Alves, Luís Carlos Fernandes Targino e Raimundo Nonato 
Carlos Júnior. Iniciando a Sessão Ordinária Remota o senhor 
Presidente iniciou o pequeno expediente cumprimentando a 
população apodiense e dizendo que é uma Sessão Ordinária 
Remota, agradecendo os internautas que estavam assistindo 
pela plataforma do Facebook e o canal de Youtube. 
Registra-se a presença na sessão do Assessor Jurídico Sr. 
Ranswagner Cardoso de Noronha. Iniciando os trabalhos o 
senhor Presidente justifica a ausência na sessão do 
vereador Antonio de Souza Maia Júnior. Em seguida solicita 
ao 1º Secretário Vereador Angelo Suassuna efetue a leitura 
do Expediente, que é disponibilizado aos senhores 
vereadores: Matérias para serem apresentadas e 
encaminhadas às comissões: Projeto de Lei N°061/2021-
Dispõe sobre a regulamentação para a denominação e 
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mudança de nomenclatura para Ruas, Bairros, Loteamentos, 
Projeto de expansão urbana Avenidas, Logradouros e 
Equipamentos de Serviços Públicos no Município de Apodi-
RN. De autoria do Vereador Laete Oliveira – MDB. Projeto 
de Lei N°062/2021–Dá denominação de Rua Mansidão 
existente no bairro Bacurau I na cidade Apodi-RN e dá 
outras providencias. De autoria do Vereador Adailton 
Targino – MDB. Projeto de Lei N°063/2021–Autoriza 
aquisição de imóveis pela Prefeitura Municipal de Apodi 
para ampliação do Cemitério (Destinado a ampliação do 
Cemitério Parque da Saudade em Apodi). De autoria do 
Poder Executivo. Projeto de Resolução N° 009/2021 – Cria 
a Frente Parlamentar Evangélica no Município de Apodi e dá 
outras providências. De autoria do Vereador Adailton 
Targino – MDB. Matérias para serem votadas / 
encaminhadas: Projeto de Lei N° 057/2021 – Dispõe sobre 
autorização Legislativa para instituir o pagamento por 
desempenho no âmbito do PROGRAMA PREVINE BRASIL, a 
ser concedido aos profissionais da Secretaria Municipal de 
Saúde atuantes no âmbito da ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, 
na forma que se específica e dá outras providências. De 
autoria do Poder Executivo. Indicação N.º128/2021 - 
Secretário de Estado de Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte, Solicitar desta 
Secretaria, esforços, no sentido de viabilizar os recursos 
necessários para elaborar o projeto e executar as obras de 
perenização do rio Umarí, que atenderá as populações de 
Apodi, Felipe Guerra e Caraúbas.  De autoria do Vereador 
Laete Oliveira – MDB. Indicação N.º129/2021 - Rogério 
Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional, solicitar 
apoio do Ministério junto ao DNIT, com o objetivo de 
elaborar estudo de viabilidade para construção de ponte na 
BR 405, próximo ao Bairro Bico Torto, para desobstrução do 
canal de recarga da lagoa de Apodi. De autoria do Vereador 
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Laete Oliveira – MDB. Indicação N.º130/2021 - Rogério 
Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional, Solicitar 
deste Ministério esforços, no sentido de viabilizar os 
recursos necessários para elaborar o projeto e executar as 
obras de perenização do rio Umarí, que atenderá as 
populações de Apodi, Felipe Guerra e Caraúbas.  De autoria 
do Vereador Laete Oliveira – MDB. Indicação N.º131/2021 - 
Alan Jefferson da Silveira Pinto, Prefeito Municipal de 
Apodi, que se digne fazer a inclusão   dos taxistas e moto 
taxistas na próxima etapa de vacinação do município de 
Apodi. De autoria do Vereador Alexandre de Bevenuto – PT. 
Indicação N.º132/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto, 
Prefeito Municipal de Apodi, no sentido de que se faça um 
auxílio no valor de 200 (duzentos reais) a familiares que se 
encontram em situações de vulnerabilidade social no 
município de Apodi-RN. De autoria do Vereador Carlinhos de 
Dandão – PSB. Indicação N.º133/2021 - Alan Jefferson da 
Silveira Pinto, Prefeito Municipal de Apodi, que digne fazer 
ampliação da distribuição das cestas básicas para as 
famílias dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. De 
autoria do Vereador Gilvan Alves – Republicanos. Moção de 
Pesar pelo falecimento da Senhora Lúcia de Fátima da 
Silveira Costa, ocorrido recentemente. De autoria do 
Vereador Ednarte Silveira – MDB. Moção de Aplauso e 
Congratulação de Solidariedade e apoio ao COREN-RN 
(Conselho Regional de Enfermagem do RN); ao COFEN 
(Conselho Federal de Enfermagem); bem como manifestar 
nosso total apoio a PL 2564/2020 - que busca instituir o Piso 
Nacional de Enfermagem, que tramita no Senado Federal. 
De autoria do Vereador Gilvan Alves – Republicano. 
Passando ao Grande Expediente: o Sr. Presidente passa a 
palavra ao vereador Laete Oliveira reforça solicitações ao 
Secretário de Estado de Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente do RN e ao Ministro do Desenvolvimento Regional, 
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recursos necessários para elaborar o projeto e executar as 
obras de perenização do rio Umarí. Destacou também sua 
solicitação ao Exmo. Ministro de elaborar estudo de 
viabilidade para construção de ponte na BR 405, próximo ao 
Bairro Bico Torto, para desobstrução do canal de recarga da 
lagoa de Apodi. Gilvan Alves que fala sobre a sua 
solicitação da ampliação da distribuição das cestas básicas 
para as famílias dos estudantes da Rede Municipal de 
Ensino. “Diante do agravamento do quadro, as UTIS lotadas 
e o constante aumento no número de casos, com recordes 
diários de mortes. Este cenário, em que a ciência 
determina ter um comportamento mais restritivo e 
recomenda que as pessoas que puderem, fiquem em casa 
para salvar vidas, faz cessar a fonte de renda de muitos 
trabalhadores informais e o desemprego chegou a 13,5% em 
2020, sendo a maior taxa desde 2012. Para matar a fome, 
milhares de famílias necessitam do nosso apoio e da nossa 
solidariedade”. Angelo Suassuna - A distribuição da 
merenda escolar aos pais dos alunos matriculados nas 
escolas municipais tem como objetivo contribuir com a 
alimentação das famílias dos alunos neste período de 
enfrentamento à Covid-19. Alexandre de Bevenuto que o 
Sr. Prefeito atenda a minha solicitação que é fazer a 
inclusão dos taxistas e moto taxistas na próxima etapa de 
vacinação do município de Apodi. Sabemos que esses 
trabalhadores correm grandes risco de contaminação, assim 
como todos nós. Mas, eles sofrem grandes rejeições dos 
seus clientes, já que não se sentem seguros de trafegar com 
eles, assim como eles não se sentem seguros de transporta-
los. Adailton Targino falou sobre o Projeto de Resolução N° 
009/2021 de sua autoria que cria a Frente Parlamentar 
Evangélica no Município de Apodi. Além das questões 
religiosas, a Frente Parlamentar Evangélica pretende 
debater e buscar políticas públicas que melhorem o 
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acolhimento a pessoas com problemas. “Fortalecer a fé e 
cuidar do lado espiritual é muito importante”. Carlinhos de 
Dandão que o Exmo. Prefeito faça um auxílio no valor de 
200 (duzentos reais) a familiares que se encontram em 
situações de vulnerabilidade social no município. É um 
benefício para garantir uma renda mínima aos apodienses 
em situação mais frágil durante a pandemia do Covid-19. 
Ordem do Dia: Encaminhados as Comissões: Projeto de Lei 
de Nº 061/2021. O Sr. Presidente de conformidade com o 
art. 107 do Regimento Interno da C. M. A. que diz que: as 
indicações ou pedidos de providências serão lidos na hora 
de expediente e encaminhados pelo Presidente da Câmara a 
quem de direito, independente de deliberação do Plenário, 
encaminha Indicações Nº 128/2021, Nº 129/2021, 
N°130/2021, Nº 131/2021, Nº 132/2021 e N°133/2021. 
Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Lúcia de 
Fátima da Silveira Costa. Moção de Aplauso e 
Congratulação de Solidariedade e apoio ao COREN-RN, ao 
COFEN, bem como total apoio a PL 2564/2020.  Aprovado o 
Projeto de Lei Nº 057/2021. Dispensada a tramitação e 
aprovados os Projetos de Lei nº 062/2021 e Nº 063/2021, 
bem com o Projeto de Resolução Nº 009/2021. Nada mais 
a constar, o Presidente agradeceu a presença de todos, com 
a Proteção de Deus declarou encerrada a Sessão Ordinária. 
E eu, Filipe Gustavo de Lima Oliveira – PL – 2º secretário - 
determinei que fosse, lavrada, a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Sala das 
Sessões da Câmara Municipal de Apodi/RN, em 20 de maio 
de 2021. 
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