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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA (242ª) 

SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO DA DECIMA SETIMA (17ª) LEGISLATURA DO 

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

Aos quinze (15) dias do mês de abril de dois mil e vinte e 

um (2021), à 8h15mim, 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 Decreto Legislativo Nº 002/2021 - Dispõe sobre a 

outorga de “Título de Cidadão Apodiense” ao Ilustríssimo 

Sr. Frederico Sérgio Bezerra de Melo Rodrigues Filho e dá 

outras providências. De autoria do Vereador Filipe Gustavo – 

PL; Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/2021 - Dispõe 

sobre a outorga de “Título de Cidadão Apodiense” ao 

Ilustríssimo Sr. Marcílio Cardoso de Queiroz e dá outras 

providências. De autoria do Vereador Filipe Gustavo – PL; 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 004/2021 - Dispõe sobre a 

outorga de “Título de Cidadão Apodiense” ao Ilustríssimo 

Sr. Fabiano Sidney da Silva Bezerra e dá outras 

providências. De autoria do Vereador Filipe Gustavo – PL; 

Matérias para Serem votadas / encaminhadas: Projeto de 

Lei Nº 023/2021 - Autoriza a inclusão do ensino da História 

de Apodi-RN - no currículo escolar no âmbito do Município 

de Apodi e dá outras providências. De autoria do Vereador 

Charton Rêgo – MDB; 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° 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; 
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Projeto de Emenda à Lei Orgânica N° 001/2021 – Altera e 

dá nova redação ao inciso I, do artigo 97 da Lei Orgânica do 

Município. De autoria dos Vereadores Júnior Souza-MDB, 

Railton Diógenes-MDB, Ângelo de Dagmar-SSD, Andreazo 

Alves-PL e Filipe Gustavo-PL;  Requerimento N° 023/2021 - 

Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de 

Apodi e ao Senhor Juniano Marquezan de Almeida Morais - 

Secretário Municipal de  Tributação e Finanças, que se 

digne informar a este Poder Legislativo Municipal, os 

valores arrecadados pelo Município de Apodi, referente as 

receitas de ISS  (Imposto Sobre Serviços) nos anos 2016, 

2017, 2018, 2019 e 2020. De autoria do Vereador Gilvan 

Alves – Republicanos; Indicação Nº 086/2021 - Jonielson 

Pereira de Oliveira (Diretor Geral do DETRAN RN), 

solicitando a implantação através da Engenharia de tráfego 

de mais 03 (três) semáforos em pontos críticos do trânsito 

de Apodi. Os pontos são os seguintes: Cruzamento da rua 

Padre João da Cunha com a BR 405 (bar leão), Cruzamento 

da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Rua Adrião Bezerra 

(Coda) e o Cruzamento da Rua Padre João da Cunha com a 

Rua Adrião Bezerra. De autoria do Vereador Adailton 

Targino – MDB; Indicação Nº 085/2021 - Alan Rodrigues 

(Secretário Municipal de Obras e Urbanismo), no sentido de 

fazer implantação de 03 (três) luminárias com lâmpadas no 

sítio caboclo I, nos seguintes postes: L85 501, L85 502 e L85 

504. De autoria do Vereador Adailton Targino – MDB; 

Indicação Nº 087/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, no 

sentido de fazer a limpeza da Rua Rita Ferreira Leite, visto 

que a rua necessita de roçagem do mato presente na 
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mesma. De autoria do Vereador Railton Diógenes -  MDB; 

Indicação NO 088/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, no 

sentido de fazer a reposição das luminárias (lâmpadas) nas 

comunidades rurais de São Francisco, Baixa Fechada 4 no 

município de Apodi-RN. De autoria do Vereador Railton 

Diógenes -  MDB; Indicação Nº 089/2021 - Prefeito Municipal 

de Apodi, no sentido de colocar 3 (três) postes nos 

canteiros centrais próximos a capela São Pedro no Distrito 

de Córrego, visto que atualmente existem 2 (dois) que se 

tornam insuficientes para iluminação daquele trecho. De 

autoria do Vereador Railton Diógenes -  MDB; Indicação Nº. 

090/2020 - Prefeito Municipal de Apodi, que se digne em 

restaurar as estradas da vicinais na região da Chapada do 

Apodi-RN.  De autoria do Vereador Charton Rêgo – MDB; 

Indicação Nº. 091/2021 - Prefeito Municipal de Apodi, Alan 

Jefferson da Silveira Pinto, com cópia ao Secretário 

Municipal de Obras e Urbanismo, que se digne fazer a 

reposição de lâmpadas na comunidade de Quixabeirinha, 

neste município. De autoria do Vereador Junior Souza – 

MDB; Indicação Nº. 092/2021 - Prefeito Municipal, Alan 

Jeferson da Silveira, que realize um Estudo de viabilidade 

socioeconômico e ambiental, para construção de pontes 

com estrutura metálica de menor impacto ao meio 

ambiente ao longo da região do vale e da pedra nos cursos 

dos rios Apodi e Umari. De autoria do Vereador Laete 

Oliveira – MDB; Indicação Nº. 093/2021 - Prefeito Municipal, 

Alan Jeferson da Silveira, que realize um Estudo de 

viabilidade sócio econômica e ambiental, para a construção 

de barramentos em locais estratégicos no curso do rio Apodi 
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Mossoró, Jusante da barragem de Santa Cruz até o limite 

territorial com o Município de Felipe Guerra. De autoria do 

Vereador Laete Oliveira – MDB; Indicação Nº. 094/2021 - 

Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional Rogério 

SimonettI Marinho, que se digne inclui o município de 

Apodi-RN, para receber duas máquinas pesadas - 

retroescavadeira PC e uma par carregadeira, para atender 

as demandas do município de Apodi no Estado do Rio 

Grande do Norte. De autoria do Vereador Junior Souza – 

MDB; Indicação Nº. 095/2021 - Vem por meio desta, 

indicar/requerer a Presidência da Câmara Municipal de 

Apodi, que seja realizada/marcada uma audiência pública 

virtual com a finalidade de tratar sobre o andamento do 

projeto de construção do campus da UERN em Apodi. 

Outrossim, notificados e convidados as pessoas 

supramencionadas nesta, para participar através da 

plataforma Google Meet, com as seguintes autoridades ou 

representantes: Reitor da UERN; Vice-Reitor da UERN; 

Candidatos a reitoria (eleitos ou de oposição); AENTES; 

Entidades de classes; Professores da UERN e do Município; 

Prefeito Municipal; Secretário de Educação; e Vereadores 

de Apodi; De autoria do Vereador Gilvan Alves – 

Republicanos; Indicação Nº. 096/2021 - Alan Jefferson da 

Silveira Pinto, Prefeito Municipal de Apodi, que se digne 

instalar 4 (quatro) luminárias completas no Sítio Bravo no 

município de Apodi-RN. De autoria do Vereador Ednarte 

Silveira – MDB; Indicação Nº. 097/2021 - Iris Maria de 

Oliveira - Secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e 

da Assistência Social - SETHAS - que digne fazer a ampliação 
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no número de refeições servidas no restaurante popular no 

município de Apodi, passando de 500 (quinhentas) para 700 

(setecentas) refeições diárias; bem como fazer a 

implantação do ‘Programa Café Cidadão’ com a demanda 

de 300 (trezentas) pessoas diárias na cidade de Apodi-RN. 

De autoria do Vereador Ângelo de Dagmar – SSD; Indicação 

Nº 098/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto -  Prefeito 

Municipal de Apodi, que se digne fazer o conserto da bomba 

que abastece o Bairro Bacurau I. E enquanto não for 

regularizado o abastecimento de água no Bairro Bacurau I, o 

município faça o abastecimento de água através de carro 

pipa. De autoria do Vereador Gilvan Alves – Republicanos; 

Moção de Pesar pelo falecimento do Jovem Ênio Torres de 

Lima (Ênio) causando por uma doença traiçoeiro (COVID-19) 

que vem tirando a vida de muitos. De autoria dos 

Vereadores Adailton Targino – MDB e Carlinhos de Dandão – 

PSB; Moção de Pesar pelo falecimento do Jovem Ranniero 

Bruno de Melo Oliveira (Bina) causando por um trágico 

acidente ocorrido na BR 405 e que chocou toda a população 

apodiense em especial o Distrito de Soledade pois o mesmo 

conviveu por muito tempo no Distrito. De autoria dos 

Vereadores Adailton Targino – MDB e Carlinhos de Dandão – 

PSB. Passando ao Grande Expediente: O Sr. Presidente 

abre os discursos pedimos a compreensão dos senhores 

vereadores, para que os debates sejam propositivos. 

Podemos montar um relatório do que o hospital regional 

necessita, e lutarmos juntos pelas melhorias. Deixemos as 

questões políticas de lado. Em seguida passa a palavra ao 

vereador Ângelo de Dagmar - Trago boa notícia do 
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Ministério da Saúde, o Hospital Hélio Morais Marinho vai 

receber 5 leitos de UTIs e 1 de suporte ventilatório 

pulmonar. No valor de R$ 240 mil reais para manutenção 

das UTIs e R$ 14.361,60 para o mecânico, infelizmente 

precisou de uma pandemia para nosso hospital ganhar esses 

investimentos. Carlinhos de Dandão - Me solidarizo com 

todas as famílias que perderam seus entes queridos no 

decorrer da semana... Reforço o pedido das reposições das 

luminárias do centro do distrito de Soledade. Laete 

Oliveira - Reforço o pedido da recuperação do acesso ao 

polo Góis passando por Paulo Canapum, as estradas naquele 

trecho se encontram intransitáveis, faço um apelo ao 

governo municipal. A Câmara de Vereadores é quem 

prepara o município, porque ela escuta e aprova. O poder 

emana do povo! Gilvan Alves - Sempre defendi a vacinação 

da Covid-19 em massa da população, para que não 

atrapalhasse os pequenos trabalhadores. Outro ponto que 

abordo é que tempos atrás solicitamos leitos de UTI em 

Apodi, fui até questionado por ser uma ação politiqueira. 

Charton Rêgo - Visitamos o hospital regional na semana 

passada, agradeço a diretora que me acompanhou durante 

a visita. O que vi é que são leitos de estabilização, anda 

longe de serem leitos de UTI. Agradeço a doação da 

prefeitura de duas máquinas de costuras, trabalho 

importantíssimo realizado pela ADRA, curso “Costurando 

Sonhos”. Adailton Targino - Início falando sobre a 

problemática do trânsito em nossa cidade, solicitando 

através de requerimento a implantação de mais 03 

semáforos em pontos críticos de nossa Cidade, agradecemos 
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a importante ação do Município colocando blocos de 

cimento no cruzamento da BR 405 com a AV. Marechal 

Floriano Peixoto. Também trago informações sobre a Lei 

14071/20 que altera pontos importantes no Código de 

Trânsito Brasileiro e que começou a valer no dia 12 de abril 

de 2021. Ednarte Silveira - O momento não é fácil com essa 

pandemia, estamos perdendo pessoas queridas, não são 

números são famílias. Peço a união dos vereadores, 

sobretudo dos poderes constituídos para conseguirmos mais 

investimentos na atenção básica de saúde. Alexandre 

Bevenuto - Solicito a reposição das luminárias no sítio 

Sororoca. Outra questão é sobre a demissão dos 

funcionários, na semana passada participamos de uma 

audiência com o SINTRAPMA sobre a demissão dos 

professores. Andreazo Alves - Parabenizo o prefeito Alan 

iniciamos a semana fazendo entregas de adutoras nas 

comunidades rurais, o nosso prefeito tem enfrentado essa 

problemática. Quero deixar registrado que o prefeito tem 

sensibilidade em atender nossas solicitações. Ordem do 

Dia: Encaminhados as Comissões: Projetos de Decreto 

Legislativo de Nº 002/2021, 003/2021 e 004/2021. 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°085/2021, N°086/2021, 

N°087/2021, Nº088/2021, Nº 089/2021, Nº 090/2021, 

N°091/2021, N°092/2021, N°093/2021, N°094/2021, 
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Nº095/2021, Nº096/2021, Nº 097/2021 e N°098/2021. 

Moção de Pesar pelo falecimento do Jovem Ênio Torres de 

Lima e Moção de Pesar pelo falecimento do Jovem 

Ranniero Bruno de Melo Oliveira. Aprovados Projetos de 

lei N°023/2021, N°044/2021 e Nº047/2021. Aprovado em 1º 

turno o Projeto de Emenda à Lei Orgânica N° 001/2021. 

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 15 de abril 

de 2021. 
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