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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA (241ª) 

SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO DA DECIMA SETIMA (17ª) LEGISLATURA DO 

BIÊNIO 2021-2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI/RN. 

Aos oito (08) dias do mês de abril de dois mil e vinte e 

um (2021), à 8h20mim, reuniram os Senhores Vereadores 

para 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 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 
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Suassuna efetue a leitura do Expediente, que é 

disponibilizado aos senhores vereadores: Matérias para 

serem apresentadas e encaminhadas às comissões: 

Projeto de Lei Nº Projeto de LEI N° 044/2021 – Dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Especial no Valor de R$ 

125.480,60 (Destinado a execução de obras de Conclusão 

das Obras de Pavimentação de diversas ruas). De autoria do 

Poder Executivo; Projeto de Lei N° 045/2021 - Autoriza o 

Poder Executivo a destinar 30% (trinta por cento) dos 

recursos dos Royalties, as quatros regiões do município de 

Apodi-RN (Chapada, Areia, Pedra e Vale) e dá outras 

providências. De autoria do Vereador Carlinhos de Dandão – 

PSB; Projeto de Lei N° 046/2021 – Altera o Anexo II da Lei 

Municipal Nº 588/2009, de 26 de março de 2009 e dá outras 

providências. De autoria do Vereador Railton Diógenes – 

MDB; Projeto de Lei N° 047/2021 - Dispõe sobre o uso de 

espaços públicos para condução responsável de cães, que 

oferecem riscos a população no município de Apodi, de sua 

identificação da presença do animal em estabelecimento 

residencial, entre outros e dá outras providencias. De 

autoria do Vereador Laete Oliveira – MDB; Projeto de 

Resolução Nº. 008/2021 - Dispõe sobre a Frente 

Parlamentar da Juventude e dá outras providencias no 

Poder Legislativo. De autoria do Vereador Laete Oliveira – 

MDB; Matérias para serem votadas / encaminhadas: 

Projeto de Lei N° 042/2021 – Dispõe sobre o ensino de 

noções básicas da Lei Maria da Penha, no âmbito das 

escolas municipais do município de Apodi-RN e dá outras 

providências. De autoria do Vereador Andreazo Alves – PL; 
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Requerimento N.º 15/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, 

que se designe encaminhar uma equipe para a rua 

Governador Dix-Sept Rosado, próximo a funerária, para a 

aquisição de uma lombada. De autoria do Vereador 

Andreazo Alves – PL; Requerimento N.º 16/2021 - Prefeito 

Municipal de Apodi, que se designe encaminhar uma equipe 

da Secretaria de Obras para revitalização do calçamento da 

rua principal do bairro Pequé que está em péssimas 

condições. De autoria do Vereador Andreazo Alves – PL; 

Requerimento N.º 17/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, 

que se designe encaminhar uma equipe técnica para fazer a 

reposição das lâmpadas nos postes das comunidades rurais 

de Traíra, Rapé, e Pitombeira, na região da pedra, 

município de Apodi-RN. De autoria do Vereador Andreazo 

Alves – PL; Requerimento N.º 18/2021 -  Prefeito Municipal 

de Apodi, que se designe a solicitação de ligação da energia 

na Praça da comunidade de queimadas no vale do Apodi. De 

autoria do Vereador Andreazo Alves – PL; Requerimento N.º 

19/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, que se designe 

encaminhar uma equipe da Secretaria de Obras para 

revitalização do calçamento na comunidade de Santa Rosa 2 

nas proximidades da Igreja Católica. De autoria do Vereador 

Andreazo Alves – PL; Requerimento N° 020/2021 - Prefeito 

Municipal de Apodi, que se digne informar a este Poder 

Legislativo Municipal, se a Lei Municipal Nº 909/2013, está 

sendo cumprida de conformidade com preceito da mesma 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, na 

página da internet do município a relação de medicamentos 

existentes e daqueles em falta nos estoques, no âmbito da 
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Secretaria Municipal de Saúde. De autoria do Vereador 

Gilvan Alves – Republicanos; Requerimento N° 021/2021 - 

Ministério da Saúde para que todos estes profissionais, ora 

destacados; professores da rede pública e privada, 

Educadores físicos, taxistas, mototaxistas, motoristas de 

transportes alternativos e de caminhões de cargas pesadas 

e pequenas cargas, que sejam incluídos como prioritários no 

programa nacional de vacinação contra a Covid-19. De 

autoria do Vereador Laete Oliveira – MDB; Requerimento N° 

022/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, no sentido de 

enviar a seguinte recomendação: Elaborar estudo de 

parcela público-privado para operação e manutenção de um 

novo cemitério público municipal. De autoria do Vereador 

Railton Diógenes – MDB; Indicação N° 075/2021 - Prefeito 

Municipal, Alan Jeferson da Silveira, que se digne em somar 

esforços para adquirir trituradores de poda. De autoria do 

Vereador Laete Oliveira – MDB; Indicação N° 076/2021 – 

Secretário Municipal de Urbanismo, Transportes, Obras e 

Serviços Urbanos, no sentido de solicitar a limpeza da 

barragem de Santa Cruz e meios de restrições para 

transportes e animais na área dos banhistas. De autoria do 

Vereador Railton Diógenes – MDB; Indicação N° 077/2021 - 

Prefeito Municipal, Alan Jeferson da Silveira, solicitando a 

implantação e reposição de luminárias, bases e relés nos 

postes do Assentamento Frei Damião. De autoria do 

Vereador Adailton Targino – MDB; Indicação N° 078/2021 - 

Prefeito Municipal, Alan Jeferson da Silveira, no sentido de 

colocar   6 (seis) postes nos dois canteiros centrais do 

Distrito de melancias. De autoria do Vereador Ednarte 
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Silveira – MDB; Moção de Aplauso e Congratulação aos 

alunos que obtiveram nota superior a 800 pontos no ENEM 

2021. Visto a dificuldade provocada pela Pandemia do Novo 

Coronavírus e a falta de aulas presenciais e em alguns 

casos, até mesmo remota. De autoria do Vereador Gilvan 

Alves – Republicanos; Moção de Aplauso e Congratulação ao 

Professor PhD Talvacy Chaves DE Freitas, Vigário da 

paróquia de Apodi, e a senhora Cecília Pinheiro, pela 

realização de cursos e oficinas ofertados aos professores do 

município de Apodi e Região, auxiliando na garantia de 

aulas remotas de qualidade no ensino. De autoria do 

Vereador Gilvan Alves – Republicanos. Passando ao Grande 

Expediente: o Sr. Presidente passa a palavra ao vereador 

Railton Diógenes que parabeniza jornalistas e blogueiros de 

nossa cidade pelo dia do Jornalista. Agradece ao secretário 

Alan Rodrigues pelas reposições de lâmpadas no Distrito do 

Córrego, assim como a recuperação de alguns trechos das 

estradas vicinais. Fala sobre sua visita ao assentamento Frei 

Damião para participar da entrega dos cheques do programa 

Fomento Mulher através do INCRA, via secretaria de 

Agricultura; Adailton Targino – Fala de sua participação em 

uma reunião com moradores do bairro Pequé sobre a 

questão do lixão. “Sabemos que cabe ao poder municipal a 

retirada do lixo em vias públicas. O art. 47 da Lei nº 12.305, 

de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, para prever a proibição de outra forma de 

destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 

rejeitos”; Charton Rêgo - Aproveitou para agradecer a 

população apodiense pelo apoio, reafirmou que não é 
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contra as pessoas indígenas, e sim contra aproveitadores 

que estavam furando a fila na vacinação contra a Covid. 

Parabenizou a prefeitura de Apodi pela aquisição de 

capacetes elmos no valor de R$ 17 mil reais para serem 

doados ao hospital regional. Concluiu falando sobre a 

questão da instalação de barreiras em algumas vias públicas 

para melhorar o trânsito na cidade; Carlinhos de Dandão - 

Pede aos colegas vereadores o apoio para aprovação do PL 

que parte dos recursos dos royalties seja destinada a 

algumas comunidades da região da Chapada. Agradece o 

emprenho de Charton Rêgo pela luta na revitalização da 

praça no Distrito de Soledade, nosso cartão postal. Finaliza 

dizendo que realizou a entrega de material esportivo na 

comunidade de Nova Descoberta; Ângelo de Dagmar -   

Solicitou novamente da CAERN os valores arrecadados 

mensalmente em nosso município. “Queremos 

transparência, a mesma tem uma concessão há vários anos 

e não vemos nenhum tipo de investimentos na terra da água 

mineral”. Júnior Carlos - solicita da prefeitura a 

arrecadação mensal para que a população tenha 

conhecimento. ‘Todos os dias pessoas me procuram pedindo 

ajuda, existem muitas famílias passando fome. Já em 

relação ao município de Apodi quero registrar também a 

sujeira nas ruas’. Falou ainda sobre a falta de estradas 

vicinais. Conclui seu discurso desejando que a prefeitura se 

sensibilize com essas famílias que estão passando por 

necessidade. Gilvan Alves – Solidariza-se com algumas falas 

de alguns parlamentares, sobretudo a indicação de 

Andreazo sobre a solicitação da energia para Queimadas. ‘A 
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iluminação pública é um dever da Prefeitura, e a população 

paga por esse serviço’. Solicita ao secretário de Obras, que 

entreveja a estrada de acesso de Sororoca até a UBS do 

Bamburral, um trecho pequeno. Solicita também a 

secretaria de saúde que disponibilize a relação de 

medicamentos nas mídias sociais e as que estão em falta. 

Filipe Gustavo – “Peço encarecidamente aos apodienses 

que não necessitam sair de suas residências e podem atuar 

em Home office que permaneçam em suas casas e evitem 

aglomerações neste momento. Igualmente me dirijo para 

aqueles que realmente necessitam sair de suas residências 

para trabalhar que usem máscara, álcool e respeitem as 

medidas de restrição impostas pelo estado e município. 

Juntos podemos vencer esta batalha”! Andreazo Alves – 

solicita que este poder envie requerimento a direção do 

Hospital Regional Hélio Morais Marinho sobre a escala e 

quantidade de médicos que trabalham na unidade 

hospitalar. Sugere uma reunião da equipe, visto que 

presenciou funcionários que não estavam utilizando o uso 

da máscara de proteção no momento que estive no 

Hospital. Outro ponto abordado pelo Edil foram as diversas 

visitas realizadas as comunidades rurais na região da Pedra 

- Arção, Rapé, Traíras entre outras, podendo constatar quão 

a qualidade das estradas rurais. Júnior Souza – Diz 

conhecer todas as regiões de nosso município e perceber a 

qualidade nos serviços das estradas vicinais. Esclarece que 

recebeu a ligação da secretaria da CAERN para uma 

audiência pública virtual, no próximo dia 28 de abril, e 

sugire a participação dos deputados que obtiveram votos na 
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última eleição em Apodi. Laete Oliveira - Faz apelo ao 

secretário de obras que promova o melhoramento das 

estradas vicinais na região do Góis. Destaca a importância 

de uma temática sobre os efeitos causados devido à 

pandemia, que hora restringe o acesso das pessoas aos 

locais públicos num geral. Destaca a dificuldade do 

agricultor por faltas das chuvas. Alexandre Bevenuto – 

Falou sobre a informação que obteve da própria pessoa da 

COMAD, e ressalta que reforço tem que ser um médico na 

Comad e outro no Hospital. Ednarte Silveira - Reforça a 

importância dos assuntos do interesse da população de 

Apodi. Diz que o poder legislativo precisa ter calma, já que 

representa e defende o interesse da população. ‘Apodi 

elegeu 13 homens com compromisso e precisamos da 

harmonia entre os companheiros e os poderes’. Ordem do 

Dia: Encaminhados as Comissões: Projeto de Lei Nº Projeto 

de LEI N° 044/2021, Projeto de Lei N° 045/2021, Projeto de 

Lei N° 046/2021, Projeto de Lei N° 047/2021 e Projeto de 

Resolução Nº. 008/2021.  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 N°075/2021, N°041/2021, 

N°076/2021, Nº077/2021, Nº078/2021, Moção de 

Aplauso e Congratulação aos alunos que obtiveram nota 

superior a 800 pontos no ENEM 2021 e Moção de Aplauso e 

Congratulação ao Professor PhD Talvacy Chaves DE 

Freitas, Vigário da paróquia de Apodi, e a senhora Cecília 
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Pinheiro. Aprovado Projeto de lei N°042/2021. Aprovado 

também os Requerimentos de Nº 015/2021, Nº 016/2021, 

Nº 017/2021, Nº 018/2021, Nº 019/2021, Nº 020/2021, 

Nº 021/2021 e Nº 022/2021. 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 08 de abril de 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


