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ATA DADUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA (246ª) 
SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) DO 1º PERIODO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA 
DOBIÊNIO 2021-2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
APODI/RN. Aos treze(13) dias do mês de maio de dois mil 
e vinte e um (2021), à 8h15mim, reuniram os Senhores 
Vereadores em sessão remota por chamada de vídeo ao 
vivo transmitida pela Plataforma do Facebooke 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 Antonio de Souza Maia Júnior, 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, 
Marcos Railton Diógenes de Almeida Dias, Luis 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 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: 
Projetode Lei N° 059/2021 – Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do 
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município de Apodi, no valor de R$ 10.000,00 e dá outras 
providências (Destinado a favor da Associação dos 
Produtores de Leite de Apodi e Região Oeste Potiguar – 
ASPROLO – Emenda Impositiva). De autoria do Poder 
Executivo. Projeto de Lei N° 060/2021 – Dispõe sobre 
abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento 
Fiscal do município de Apodi, no valor de R$ 91.720,00 e dá 
outras providências (Destinado o reforço de dotações 
orçamentárias da manutenção das atividades da Câmara 
Municipal de Apodi). De autoria do Poder Executivo. 
Matérias para serem votadas / encaminhadas:Projeto de 
Lei N° 054/2021 – Dispõe sobre a utilização de material 
publicitário nos veículos de transportes escolar do 
município de Apodi-RN, com intuito de combater o bullying 
infantil e a pedofilia. De autoria do Vereador Andreazo 
Alves – MDB. Projeto de Lei N° 058/2021 – Dispõe sobre 
criação de elemento de despesa e abertura de Crédito 
Adicional Especial, no Valor de R$ 27.250,00 e dá outras 
providências (Gestão e Manutenção das ações de incentivos 
ao Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária no município 
de Apodi). De autoria do Poder Executivo. Requerimento 
Nº 035/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto, Prefeito 
Municipal de Apodi, no sentido de enviar as seguintes 
informações: Solicita ao Poder Executivo informações 
detalhadas sobre o atual convênio celebrado entre o Centro 
Obstétrico Municipal Albaniza Diógenes (COMAD) e Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte à cerca da utilização de 
espaço nas estruturas do Hospital Regional Hélio Morais 
Marinho no município de Apodi, bem como detalhamento de 
repasses financeiros totais recebidos pela COMAD e os 
custos operacionais com esclarecimento sobre o número 
total de servidores (nome, função, carga horária e escala de 
trabalho) e despesa com pessoal. De autoria do Vereador 
Alexandre de Bevenuto – PT. Indicação Nº 122/2021 - 
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Prefeito Municipal, Alan Jeferson da Silveira, que se digne 
em recuperar as estradas vicinais dos sítios Santa Rosa 1 e 
2. De autoria do Vereador Laete Oliveira – MDB. Indicação 
Nº 123/2021 - Prefeito Municipal, Alan Jeferson da Silveira, 
que se digne em realizar a substituição de 06 luminárias 
públicas que estão queimadas no sítio Carpina. Os postes 
estão localizados nas proximidades das seguintes 
residências; em frente a Novo Justino, Dário, antiga casa do 
Senhor Inácio, terreno de João de Pinheiro, Mazinho da 
fábrica de cachaça e Titico de Fransquinho. De autoria do 
Vereador Laete Oliveira – MDB. Indicação Nº 124/2021 - 
Prefeito Municipal, Alan Jeferson da Silveira, que se digne 
em recuperar as estradas vicinais dos sítios Carpina e Sítio 
Várzea da Salina. De autoria do Vereador Laete Oliveira – 
MDB. Indicação Nº 125/2021 - Prefeito Municipal, Alan 
Jeferson da Silveira, que se digne colocar bueiros no Riacho 
do Sítio Poço Verde na zona Rural de Apodi-RN. De autoria 
do Vereador Júnior Souza – MDB. Indicação Nº 126/2021 - 
Alan Jefferson da Silveira Pinto, Prefeito Municipal de 
Apodi, Indicando a convocação dos 10 (dez) aprovados no 
último concurso público 2019 para o cargo de Agentes de 
Saúde do município, visto a real e notória necessidade da 
cidade, em poder contar com esse serviço que, em muitos 
bairros, distritos e sítios, sofre com essa carência, 
especialmente agora, no enfretamento a Covid-19. De 
autoria do Vereador Gilvan Alves – Republicanos. Indicação 
Nº 127/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto, Prefeito 
Municipal de Apodi, no sentido de que se faça a 
pavimentação da rua principal do Distrito de Soledade no 
município de Apodi-RN. De autoria do Vereador Carlinhos de 
Dandão – PSB. Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor 
Ranilson Fernandes Cavalcante ocorrido recentemente. De 
autoria do Vereador Ednarte Silveira – MDB. Moção de Pesar 
pelo falecimento do Senhor Francimar Rodrigues da Silva 
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ocorrido recentemente. De autoria do Vereador Ednarte 
Silveira – MDB. Passando ao Grande Expediente: o Sr. 
Presidente passa a palavra ao vereador Andreazo Alves que 
fala sobre o Projeto de Lei Nº 054/2021 de sua autoria que 
combater o bullying infantil e a pedofilia. “Além da baixa a 
autoestima, as crianças vítimas de bullying também têm 
problemas de insegurança, pouca capacidade de lidar com 
frustrações, ansiedade, irritabilidade, falta de 
autocontrole, comportamento de isolamento e níveis 
elevados de ansiedade”. Alexandre de Bevenutos que 
reforça solicitação ao Poder Executivo informações sobre o 
atual convênio celebrado entre o COMAD e Governo do RN à 
cerca da utilização de espaço nas estruturas do Hospital 
Regional Hélio Morais Marinho em Apodi, como também 
detalhamento de repasses financeiros recebidos pela 
COMAD e os custos operacionais com esclarecimento sobre o 
número total de servidores e despesa com pessoal. 
Carlinhos de Dandão que revigora sua solicitação ao Exmo. 
Sr. Prefeito para que construa a pavimentação da rua 
principal do Distrito de Soledade em nosso município. 
Júnior Souza que fala de sua solicitação ao chefe do 
Executivo, que se digne colocar bueiros, no Riacho do Sítio 
Poço Verde na zona Rural para onde escoam as águas da 
chuva drenadas pelas sarjetas. Ordem do Dia: 
Encaminhados as Comissões: Projetos de Lei de Nº 
059/2021e Nº 060/2021. 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 122/2021, Nº 
123/2021, N°124/2021, Nº 125/2021, Nº 126/2021 e 
N°127/2021. Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor 
Ranilson Fernandes Cavalcante e Moção de Pesar pelo 
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falecimento do Senhor Francimar Rodrigues da Silva. 
Aprovados os Projetos de Lei Nº 054/2021, e N°058/2021. 
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 mime pelo Senhor Presidente. Sala das 
Sessões da Câmara Municipal de Apodi/RN, em 13 de maio 
de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


