ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da reunião conjunta das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Apuí, reunião realizada
aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Presidente: Vereador Juvenal Belo da Hora;
Relator: Vereador Gevan Pires Barbosa; e, Membro: Vereadora Gesiane Pereira.

Comissão de

Finanças e Orçamento, Presidente: Vereador Pedro Renato Frozzi; Relator: Vereador Bruno José de
Morais; Membro: Vereador Antônio Carlos Moises Franco. Comissão de Obras e Serviços Públicos,
Presidente: Daniel Nonato Paz; Relator: Vereador Antônio Carlos Moises Franco, Membro: Vereador
Juvenal Belo da Hora. Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Presidente: Vereadora
Leonilda Iaski da Rocha Supi; Relator: Vereador Gevan Pires Barbosa, Membro: Vereadora Gesiane
Pereira. Comissão de Agricultura, Produção Rural e Meio Ambiente, Presidente: Vereador Éber José
da Silva; Relator: Maxsael Fernandes da Luz; e, Membro: Vereador Daniel Nonato Paz. Comissão dos
Direitos do Consumidor, Presidente: Vereador Maxsael Fernandes da Luz; Relator: Vereador Antônio
Carlos Moises Franco; e, Membro: Vereador Pedro Renato Frozzi. Comissão da Mulher e da Família,
Presidente: Vereadora Gesiane Pereira; Relator: Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi, Membro:
Vereador Bruno José de Morais. Comissão de Segurança Pública, Presidente: Vereador Maxsael
Fernandes da Luz; Relator: Vereador Éber Jose da Silva; Membro: Vereador Juvenal Belo da Hora. Às
08h10 (oito horas e dez minutos), reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal, os membros das
Comissões supramencionadas, com finalidade de deliberação ordinariamente de matéria. Dando início
aos trabalhos, foi realizada a chamada nominal onde foi constatado presença dos Vereadores Juvenal
Belo da Hora, Gevan Pires Barbosa, Pedro Renato Frozzi, Maxsael Fernandes da Luz, Bruno José de
Morais, Daniel Nonato Paz, Antônio Carlos Moisés Franco, Éber José da Silva e da Vereadora Leonilda
Iaski da Rocha Supi, Gesiane Pereira. Dando continuidade passou-se para deliberação das seguintes
pautas: Memorando Nº 009/2021-CMA, que encaminhar o Ofício Nº 017/2021-SEMFA, o qual requer
a disponibilidade de uma data para realizar audiência pública com fito de apresentação das metas fiscais
estabelecidas referente ao 2º semestre de 2020; Ofício Nº 121/2021-CMA, que atendendo solicitação do
vereador Antônio Carlos Moises Franco, convida o Secretário de Planejamento para tratar de assuntos
acerca de demandas e planejamento de execução dos trabalhos para o ano de 2021; Ofício Nº 122/2021CMA, que atendendo solicitação do vereador Maxsael Fernandes da Luz, convida o Prefeito Municipal
para tratar de assuntos acerca de do aterro sanitário do Distrito de Sucundurí; Ofício Nº 123/2021-CMA,
que atendendo solicitação do vereador Maxsael Fernandes da Luz, convida o Secretário Municipal de
Meio Ambiente, para tratar de assuntos acerca de do aterro sanitário do Distrito de Sucundurí; o
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Presidente Juvenal Belo da Hora, convidou o Secretário Delmar Hister, e o Secretário Domingos Jesus
para sentarem na mesa; foi passada a fala para o Vereador Antônio Carlos Moisés Franco, onde relatou
não estar havendo um diálogo entre a Secretaria de Planejamento com os Vereadores, pois os Vereadores
precisam dar informações para a população, e não estão sabendo repassar essas informações pois não
estão sendo informados sobre os projetos realizados no município; o Secretário Delmar, agradeceu ao
convite, falou sobre o período de chuvas que o município está passando, e que mesmo assim não pararam
de trabalhar, falou sobre todos os pontos críticos do município que estão pautados para agora esse mês
começar a ser recuperados, falou da intenção de montar duas equipes para fazer com que o projeto seja
executado mais rápido, falou sobre a organização da parte jurídica que está sendo feita no Município de
Apuí, para que assim possa ser dado início nos trabalhos e projetos; relatou da situação atual de muitas
pessoas na Vicinal Nova Vida, onde muitos estão entrando para Área de Reserva, então terá que ser
estudada como será atendido aquelas famílias pela prefeitura, com ajuda de maquinário e recuperação
de estradas, estando dentro de áreas de reserva; o Vereador Antônio Carlos pediu que fosse conversado
com o Prefeito sobre o Loteamento do Robson Marmentini, pois muitos fizeram investimentos em
propriedades, e agora não podem fazer financiamentos pelo banco por falta de documentação, segundo
o secretário Delmar, as áreas precisam ser fracionadas, para que siga para a distribuição dos títulos; o
Vereador Renato falou sobre o tanto que desenvolveu as vicinais do Distrito do Sucundurí, e há mais de
4 anos que foi máquinas recuperar trechos da estrada e dar assistência para os munícipes daquela região,
outra situação é as ruas do Distrito do Sucundurí que se encontram abandonadas; o Secretário Delmar
informou que o próximo setor que será feito as manutenções será o Distrito do Sucundurí, informou que
sobre as vicinais, será feito pela equipe da Secretaria de Obras o georreferenciamento para poder assim
prestar um serviço apropriado; o Vereador Daniel Nonato Paz, perguntou se existe algum projeto em
andamento para a área de trânsito e sinalização no Município; o Secretário Delmar Hister explicou que
já está sendo estudado formas de implantação de projetos direcionado ao transito do município, mas
infelizmente existe um empasse em relação a principal Avenida do Município, pois se trata de uma
rodovia Federal, mas muitos dos projetos demoram pra acontecer por causa da Lei Municipal que precisa
ser revista e atualizada. O Presidente Juvenal Belo da Hora, agradeceu ao Secretário de Planejamento
Delmar Hister, e passou a fala para o Vereador Maxael Fernandes da Luz, para que o mesmo pudesse
fazer suas perguntas ao Secretário de Meio Ambiente, Domingos de Jesus Bomfim; o Vereador Maxael
relatou dos problemas que a população do Distrito do Sucundurí vem passando com a falta de um local
apropriado para dar destino ao lixo produzido pela população, que muita das vez acaba sendo jogado
pelas ruas, o que vem acarretando em transtornos, como mal cheiro, animais peçonhentos que invadem
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o Distrito, contaminação do solo dentre outros; o Secretário de Meio Ambiente, falou sobre a dificuldade
nas legislaturas passadas em ter um diálogo entre vereadores e Secretaria, falou sobre o problema do
lixo no Município de Apuí, que é muito importante e pouco debatida, lembrou que recentemente as duas
equipes que foram a Brasília e Manaus, levaram o tema dos resíduos sólidos que é um tema de grande
importância para o Município, relatou que é um tema que está sendo tratado com as outras secretarias
do município; pois após o secretariado ficar a par de onde o município está e onde chegará após as
medidas tomadas, seria sentar com os Vereadores para detalhar os temas que precisam ser abordados no
município tanto do ponto de vista prático como o Jurídico, para saber como agir e ver o que já avançou;
existe uma grupo que está trabalhando nessa linha de frente para saber o rumo que se deve tomar no
município, pois a maior preocupação atual no é a regularização ambiental e fundiária; existe um
planejamento para que seja regularizado áreas para destinação dos resíduos; o Vereador Antônio Carlos
disse que precisa sim ir atrás de deputados federais e senadores, para que juntos possam começar a
resolver a situação ambiental no município; o Secretário Domingos falou sobre a área que foi disposta
no Sucundurí, para servir de lixão; as autoridades da comunidade, precisa sentar e decidir já de início
um terreno para isso, para que assim acelere os tramites sobre a propriedade, pois anos atrás quando foi
discutido para ver onde seria instalado esse lixão, houve até manifestação, pois todos os lugares
sugeridos para a construção do lixão, não foi aceita pela população que tinha terras próximas ou ao lado
do mesmo; o Secretário Domingos sugeriu que fosse feito uma reunião para planejar uma visita ao
Distrito do Sucundurí, com os parceiros, para que juntos pensem em uma forma para ajudar em relação
ao aterro controlado; para que assim avance no planejamento e na parte jurídica e avançando inclusive
na parte de regularização, pois a situação atual do Sucundurí é toda irregular no ponto de vista fundiário,
pois os títulos que foram emitidos pelo INCRA, em favor do município de Apuí, o título do Distrito do
Sucundurí, veio com uma série de questão equivocadas; e esse é um dos pontos que precisam ser tratados,
pois para qualquer emenda parlamentar, ou projeto que venha captar recursos para o Sucundurí, será
necessário ter o documento do terreno. O Presidente Juvenal Belo da Hora, convidou o Prefeito
Municipal, para se juntar a mesa, O Vereador Antônio Carlos, falou sobre as vicinais que estavam no
cronograma da Secretaria de Obras para ter seus pontos críticos recuperados, falou da falta de diálogo
que está tendo entre o Executivo e o Legislativo, pois os Vereadores precisam ser informados sobre os
cronogramas das obras no município; o Prefeito Marcos Antônio Lise, cumprimentou a todos os
presentes, e agradeceu o convite, explicou o motivo da escolha dos primeiros setores a serem
contemplados com a recuperação das estradas, ponte e bueiros, que são as principais vias de acesso do
município de Apuí, a vicinal Nova Vida, entrará na próxima leva de recuperação nos meses que virão,
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pois são vicinais que precisa serem feitas na época da estiagem, pois fica mais fácil o acesso das
máquinas para realizar as recuperações; pediu desculpas por não ter respondido o ofício dos Vereadores,
pois ele não tinha sido informado pelo seu assessor administrativo; mas todos tem o seu número pessoal
e podem ligar a qualquer momento para ele, para que assim possam adiantar todos os assuntos; o
Vereador Antônio relatou do problema com pessoas que pediram dinheiro para arrumar pedaços de uma
cerca que foi aberta para a retirada de cascalho e não fecharam novamente, relatou que ele teve que pagar
duzentos reais para arrumar; o Prefeito relatou que não admite é propina, pois se souber que está
acontecendo, ele tomará providências pois o funcionário tem o salário dele; Vereador Antônio relatou
sobre a situação da Vicinal das meninas, que precisam ir lá; o Prefeito citou que já tinha sido combinado
sobre a Vicinal, precisa ser recuperada na época da estiagem, pois o acesso fica praticamente impossível
na época das chuvas, relatou que praticamente não parou nesse período de chuvas no município, mas
que tudo tem que ser feito no seu tempo; foi passada a fala para o Vereador Maxael Fernandes da Luz,
onde o mesmo relatou que falta um local adequado para descarte do lixo produzido no distrito do
Sucundurí, e que uma das soluções seriam arrumar uma área particular para ser usada com aterro
controlado; o Prefeito Marcos falou sobre o problema com os resíduos produzido no município de Apuí,
mas que honrará todos os compromissos firmados com o Distrito do Sucundurí, falou que tentará
conseguir uma caçamba para fazer uma coleta seletiva no distrito, e pediu ao Vereador que ajude,
conversando com a Comunidade, pensando numa área de terra que possa ser doada para ser feito o aterro
do Sucundurí; o Vereador Antônio pediu que fosse limpo o Posto de Saúde da Três Estados, pois o mato
já está grande; o Prefeito explicou que está tendo um problema com alguns funcionários de setores
diferentes, que apesar de estarem em setores diferentes, são todos funcionários da mesma empresa, disse
que conversarão com os secretários de saúde e educação sobre essa situação; o Vereador Maxael falou
sobre um Ofício que tinha sido encaminhado onde falava sobre a contratação de um profissional da
educação para a Comunidade Crixi Maribó, pois há muitos jovens e crianças que não estão recebendo
uma educação básica; o Prefeito Marcos falou da necessidade de fazer um concurso público no
Município de Apuí, pois a demanda de é muita, o Vereador Maxael, relatou que a senhora que fazia o
trabalho na comunidade, teve que parar, pois estava trabalhando sem remuneração; O Prefeito Marcos
explicou que o problema da comunidade, é que não está assentada em área indígena; o Secretário de
Planejamento Delmar relatou que a comunidade indígena, precisa passar por processo de regularização
junto com a FUNAI, para que assim o município comece a receber recursos do governo destinado aos
povos indígenas, pois o município de Apuí, não tem área indígena, o município não recebe recursos pra
essa situação; o Prefeito Marcos, relatou que todo o recurso que é destinado para a tribo indígena, vai
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para o Município de Jacareacanga, mas por estarem numa área próximo ao município de Apuí, qualquer
ajuda que eles estão precisando, estão recorrendo ao Município de Apuí, e isso precisa ser revisto; o
Vereador Maxael, falou sobre o custo que a comunidade está tendo com deslocamento para a sede do
Município de Apuí, e que não estão recebendo ajuda com o combustível; o Prefeito Marcos Lise
informou que o combustível está à disposição deles na Secretaria de Educação, eles só precisam vir
retirar. O Vereador Gevan Pires sugeriu a todos que a audiência pública seja realizada na primeira
semana de maio, dia 4 de maio após a reunião de comissões às 09h00. Por fim e nada mais a ser tratado,
e para constar, eu, Douglas Santos Rocha, na qualidade de Assessor Administrativo, lavrei a presente
Ata que após lida e aprovada, será assinada pelos de direito. Município de Apuí, Estado do Amazonas,
em (treze) de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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