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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA (243ª) 
SESSÃO ORDINÁRIA (REMOTA) DO 1º PERIODO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DO 
BIÊNIO 2021-2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE APODI/RN. 
Aos vinte e dois (22) dias do mês de abril de dois mil e 
vinte e um (2021), à 8h18mim, 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 Suassuna efetue a leitura do 
Expediente, que é disponibilizado aos senhores vereadores: 
Matérias para serem apresentadas e encaminhadas às 
comissões: Projeto de Lei Nº 049/2021 – Dispõe sobre 
Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
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120.000,00 e dá outras providencias. (Destinado a reforço 
de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde). 
De autoria do Poder Executivo; Projeto de Resolução Nº. 
009/2021 - Regulamenta a utilização e prestação de contas 
das verbas indenizatórias do exercício parlamentar dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Apodi – RN, em 
conformidade com as Lei Municipal N°. 1.491/2019 e a Lei 
Municipal N°. 1.685/2021. De autoria da Mesa Diretora da 
CMA 2021-2022. Matérias para serem votadas / 
encaminhadas: votação em 2° turno - Projeto de Emenda 
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.  Aprovada em 1° Turno na Sessão Ordinária Remota do 
dia 15 de abril de 2021; Projeto de Lei Nº 048/2021 – Dispõe 
sobre Abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 
376.746,97 e dá outras providencias. (Destinado a reforço 
de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde). 
De autoria do Poder Executivo; 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 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; 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 
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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; Requerimento Nº 027/2021 - Alan 

Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de Apodi, 
que se digne informar a este Poder Legislativo Municipal _ 
Relação das ruas e as quantidades de metros de cada uma 
delas, que foram contemplados na “tapa-buracos”, nos 
últimos 4 anos e 3 meses. De autoria do Vereador Gilvan 
Alves – Republicanos; Requerimento Nº 028/2021 - Alan 
Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de Apodi-RN, 
que se digne enviar a este Poder Legislativo as seguintes 
informações: Valores arrecadados com a Contribuição de 
Iluminação  Pública – CIP no Município de Apodi-RN de 
janeiro a dezembro de 2020 (mês a mês); bem como de 
janeiro a março de 2021 (mês a mês). De autoria do 
Vereador Júnior Carlos – PSB; Requerimento Nº 029/2021 - 
Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de 
Apodi-RN, que se digne enviar a este Poder Legislativo as 
seguintes informações: Sobre os recursos da PANDEMIA: 
Quanto o município já recebeu, desde o início, data de 
quando recebeu e valores; Parcela a parcela desse o início 
da pandemia; Onde foram gastos esses recursos com valores 
e empresas que prestaram os serviços e quais os serviços 
prestados. De autoria do Vereador Júnior Carlos – PSB; 
Requerimento Nº 030/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto 
- Prefeito Municipal de Apodi-RN, que se digne enviar a este 
Poder Legislativo as seguintes informações sobre valores 
repassados através de Convênios as Clínicas: CITOLAB - 
Citologia e Laboratório LTDA; Laboratório de Análises 
Clínicas DR Carlos Pires e Clínica Santa Edvirgens. E quais os 
serviços ofertados pelas clínicas, através dos Convênios com 
o município de Apodi-RN, de Janeiro a Dezembro de 2020 
(mês a mês); bem como de Janeiro a Março de 2021 (mês a 
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mês). De autoria do Vereador Júnior Carlos – PSB; Indicação 

Nº 099/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito 

Municipal de Apodi, que se designe encaminhar uma equipe 
da elétrica, para a colocação de 01(uma) lâmpada, na 
comunidade de Santa Rosa 1, na frente do antigo Colégio da 
comunidade. De autoria do Vereador Andreazo Alves – PL; 
Indicação Nº 100/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto - 
Prefeito Municipal de Apodi, no sentido de fazer a 
restauração da estrada vicinais no alto da estação da 
forquilha até o sítio do Góis no município de Apodi-RN, a 
mesma encontra-se sem nenhuma possibilidade de tráfego. 
De autoria do Vereador Carlinhos de Dandão – PSB; 
Indicação Nº 101/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto - 
Prefeito Municipal de Apodi, no sentido de fazer a reposição 
das luminárias (lâmpadas) no Assentamento Paraíso zona 
Rural no município de Apodi-RN, pois os moradores não 
aguentam mais a todos a total escuridão. De autoria do 
Vereador Carlinhos de Dandão – PSB; Indicação Nº 102/2021 
- Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de 
Apodi, que se digne fazer o calçamento das ruas João 
Gomes de Carvalho que inicia na BR 405 e da Rua Leomila 
Gomes de Carvalho no bairro Bico Torto na cidade de Apodi-
RN. De autoria do Vereador Júnior Souza – MDB; Indicação 
Nº 103/2021 - Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito 
Municipal de Apodi, solicitando que seja paralelepípedo no 
final da rua 7 de Setembro próximo a Creche Modelo no 
bairro Cruz de Almas, num total de 55 m. De autoria do 
Vereador Adailton Targino – MDB; Indicação Nº 104/2021 – 
Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de 
Apodi, que empreenda esforços com o objetivo de viabilizar 
a construção de complexo integrado de lazer, saúde e 
cidadania nas imediações do entorno da quadra da COHAB 
que pertence ao poder público, com instalação de academia 
ao ar livre, quadras esportivas para atividades diversas, 
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parque infantil e calçadão para a pratica de caminhadas, 
destinado a atender a toda comunidade escolar e as 
populações do Bairro COHAB e bairros adjacentes. De 
autoria do Vereador Laete Oliveira – MDB; Indicação Nº 
105/2021 – Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito 
Municipal de Apodi, que empreenda esforços com o objetivo 
de viabilizar a construção de complexo integrado de lazer, 
saúde e cidadania nas imediações entorno da área 
pertencente a Escola Estadual Professora Alvanir de Freitas 
Dias (CAIC), com instalação de academia ao ar livre, 
quadras esportivas para atividades diversas, parque infantil 
e calçadão para a pratica de caminhadas, destinado a 
atender a toda comunidade escolar e as populações dos 
Bairros, Lagoa Seca, Baixa do CAIC, Bacurau I e Garilândia. 
De autoria do Vereador Laete Oliveira – MDB; Indicação Nº 
106/2021 – Alan Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito 
Municipal de Apodi, Que se digne fazer a pavimentar 
asfáltica das referidas ruas do Bairro Lagoa Seca na cidade 
de Apodi-RN: Rua Luís Jacinto de Oliveira até rua Marechal 
Floriano; Rua Almirante Tamandaré até a BR 405; 
Conclusões das Ruas Adrião Bezerra, Padre Benedito Alves, 
1º de Maio, 7 de Setembro, Reis Magos, Padre Renato de 
Menezes e Antônio Lopes Filho. De autoria do Vereador 
Laete Oliveira – MDB; Indicação Nº 107/2021 - Alan 
Jefferson da Silveira Pinto - Prefeito Municipal de Apodi, 
que empreenda esforços com o objetivo de viabilizar a 
conclusão da urbanização das vias de acesso ao Balneário da 
Lagoa de Apodi. De autoria do Vereador Laete Oliveira – 
MDB; Moção de Aplausos e Congratulações a Escola Estadual 
Valdemiro Pedro Viana: Direção, Professores e Servidores - 
pelo grande esforço e trabalho feito aos nossos alunos, em 
meio a pandemia. De autoria do Vereador Andreazo Alves – 
PL; Moção de Aplausos e Congratulações ao Ilustríssimo 
Senhor Agápito Pereira Tôrres Neto diretor da Escola 
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Estadual Valdemiro Pedro Viana – pelo brilhante trabalho na 
direção da mesma. De autoria do Vereador Andreazo Alves – 
PL; Moção de Aplausos e Congratulações ao Cursinho Ponto 
da Ciencias – Apodi-RN, pela grande quantidade de alunos 
aprovados do ENEM - 2020. De autoria do Vereador 
Andreazo Alves – PL; Moção de Aplausos e Congratulações 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte – IFRN Campus Apodi-RN, pela grande 
aprovação no Sistema de Seleção 2020, para cursos 
técnicos. De autoria do Vereador Andreazo Alves – PL; 
Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Jorge 
dos Santos (POROCA), ocorrido recentemente. De autoria do 
Vereador Júnior Souza – MDB; Moção de Pesar pelo 
falecimento da senhora Teresinha Aureci da Costa Rebouças 
ocorrido no município de São Paulo. De autoria do Vereador 
Andreazo Alves – PL; Moção de Pesar pelo falecimento de 
Emerson Pinto Queiroz ocorrido no município de Apodi. De 
autoria do Vereador Andreazo Alves – PL. Ato continuo: O 
1º Secretário informa: ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 004/2021 – 
DE 20 DE ABRIL DE 2021. Art. 1º - Este Ato estabelece 
medidas para a prevenção de transmissão da COVID-19 no 
âmbito da Câmara Municipal de Apodi-RN. Art. 2º - A Sessão 
da Câmara Municipal de Apodi, será realizada de forma 
remota nos dias 22/04/2021 e 29/04/2021, com as 
seguintes recomendações: Art. 3º - Fica vedado o acesso de 
visitantes às dependências da Câmara Municipal de Apodi-
RN, até o dia 30 de abril de 2021, as medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente 
da pandemia de COVID-19, o acesso fica restrito aos 
funcionários. Art. 4º - As comissões funcionarão no formato 
através de vídeos conferências.  Art. 5º - Este Ato entrará 
em vigor na data de sua expedição e publicação por 
afixação na forma de costume, revogando-se as disposições 
em contrário. De autoria da Mesa Diretora da C.M.A. 
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Passando ao Grande Expediente: o Sr. Presidente passa a 
palavra ao vereador Carlinhos de Dandão que solicita a 
recuperação das estradas vicinais para melhorar o acesso da 
estação de Riacho da Forquilha até o sítio do Góis e a 
reposição de lâmpadas no assentamento Paraíso na 
Chapada; Andreazo Alves - Como representante do povo, 
temos que trazer as problemáticas de nossa cidade, visitei 
alguns amigos e recebi algumas cobranças sobre as estradas 
rurais. Outra solicitação é a recuperação da ponte de 
carnaúbas na Baixa Fechada I próximo a Mariinha; Gilvan 
Alves - Solicito a recuperação dos corredores de Cuta e 
Chicoró até o Bamburral, assim como o corredor de Zé 
Bolacha, ali precisa colocar carradas de areia. Outro 
assunto que abordo são as pontes, sobretudo as metálicas. 
Menciono também sobre um vídeo de um morador tomando 
banho dentro de um buraco na Baixa do CAIC; Laete 
Oliveira - A gente carece de provocar o governo para que 
desperte interesse do poder público, temos vocação para 
agricultura, apicultura, cajucultura, entre outras fontes de 
riquezas imensuráveis. Não encare como uma crítica aos 
poderes, mas sim uma sugestão para encararmos os 
problemas do município. Aprovamos o Projeto de Resolução 
008/2021 de nossa autoria, que cria a Frente Parlamentar 
da Juventude, com essa importante ação, iremos conseguir 
engajar a juventude na interação, discussão e participação 
no processo de elaboração das políticas públicas em todas 
áreas no âmbito do Poder Legislativo Municipal; Filipe 
Gustavo - Em mais um dia de trabalho remoto da Câmara 
Municipal de Apodi, destaco o trabalho que vem sendo 
realizado pela secretaria de saúde junto a vacinação Covid-
19. Parabenizo toda a equipe envolvida pela competência e 
agilidade em vacinar os apodienses. Independentemente do 
horário, condição de tempo ou localidade todas as vacinas 
que chegam são rapidamente distribuídas e aplicadas; 
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Ângelo de Dagmar - solicito o retorno das aulas do 
município em conformidade com as escolas particulares, o 
retorno da creche e ensino infantil do ano letivo de 2021. 
Na área da saúde, faço reivindicações no atendimento 
básico de saúde nas UBS no tocante as consultas médicas, 
que o número de atendimentos seja ilimitado, sem 
distribuição limitada o número de fichas. Em resposta ao 
nosso requerimento, solicitando os valores arrecadados da 
CAERN em Apodi no ano de 2020 referente aos 12 meses. R$ 
6.265,508,16. É muito dinheiro! Investimento zero. Nada de 
saneamento básico em nosso município. Defendo à 
municipalização de uma companhia de água em nosso 
município, como também no tocante ao saneamento básico. 
Sugiro ainda ao poder público municipal, à criação de uma 
ouvidoria no tocante à questão de iluminação pública do 
município. É inaceitável o Vereador fazer uma indicação pra 
substituição de uma lâmpada de um poste; Railton 
Diógenes - Destaco algumas das principais ações do 
mandato nos primeiros 100 dias. Destaco ainda a 
importância do programa Saúde em Dia, principalmente nas 
comunidades rurais; Ednarte Silveira - Precisamos fazer um 
cronograma para atender essas demandas da população, 
acompanhei nesta semana a colocação de luminárias no 
sítio Bravo. Temos que criar uma solução mais viável para 
resolver por partes as problemáticas do nosso município; 
Adailton Targino - Contei um pouco da história do Distrito 
de Soledade, desde sua origem. Falamos de como surgiu o 
nome "Soledade", os principais personagens do Distrito, 
citando vários fatos históricos. Defendo com Charton Rego a 
inclusão de ensino da história do município nas escolas de 
ensino fundamental. Junto com Carlinhos, faremos um 
requerimento solicitando do poder público municipal que 
seja viabilizado a mão de obra para readequação e aumento 
do tamanho do cemitério público da Soledade, através de 
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doação de terreno já feita pelo proprietário e também seja 
feita uma pequena cisterna de água na frente do cemitério 
público de Soledade; Charton Rêgo - Defendo o 
cumprimento da Lei Municipal "Grazianne Tôrres" Nº 
1689/2021: Que dispõe sobre a vacinação e coleta 
domiciliar de exames para às pessoas com deficiência 
motora, multe-deficiência com dificuldade de locomoção, 
doenças incapacitantes e degenerativas. E sobre a vacina 
Covid-19, continuamos a manifestar a nossa posição 
contrária a política de vacinação indígena local, quando 
comete injustiça social ao contemplar cidadãos que não se 
enquadram nos padrões especificados, enquanto quem 
realmente deve ter a prioridade aguarda; Júnior Souza - 
Solicito junto aos órgãos competentes a sinalização 
horizontal e vertical do trânsito de Apodi. Ordem do Dia:  
 

 

 

Encaminhados as Comissões: Projetos de Lei de Nº 049/2021 

e Projeto de Resolução de Nº 009/2021. 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°099/2021, 

N°100/2021, N°101/2021, Nº102/2021, Nº103/2021, Nº 

104/2021, Nº 105/2021, Nº 106/2021, N°107/2021. Moção 

de Aplausos e Congratulações a Escola Estadual Valdemiro 

Pedro Viana: Direção, Professores e Servidores; Moção de 

Aplausos e Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Agápito 
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Pereira Tôrres Neto diretor da Escola Estadual Valdemiro 

Pedro Viana; Moção de Aplausos e Congratulações ao 

Cursinho Ponto da Ciências – Apodi-RN,  Moção de Aplausos 

e Congratulações ao Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Apodi-

RN; Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco 

Jorge dos Santos (POROCA); Moção de Pesar pelo 

falecimento da senhora Teresinha Aureci da Costa Rebouças 

e Moção de Pesar pelo falecimento de Emerson Pinto 

Queiro. Aprovado em 2° turno - Projeto de Emenda 

Orgânica N° 001/2021. Aprovados ainda Projetos de lei 

N°046/2021, N°048/2021 e N°049/2021; Projeto de 

Resolução N°008/2021; Projetos de Decreto Legislativo 

N°002/2021, N°003/2021 e Nº004/2021. Aprovados também 

Requerimentos de Nº 027/2021, Nº028/2021, N 029/2021 e 

Nº 030/2021. 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 22 de abril de 2021. 
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