ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da reunião conjunta das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Apuí, reunião realizada aos
18 (dezoito) dias do mês de maio 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 08h05 (oito horas e
cinco 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, Gevan Pires Barbosa,
Juvenal Belo da Hora, Pedro Renato Frozzi, Bruno José de Morais, Antônio Carlos Moisés Franco, Daniel
Nonato Paz, Éber José da Silva, Leonilda Iaski da Rocha Supi, Maxsael Fernandes da Luz, Gesiane
Pereira. Dando continuidade passou-se para deliberação das seguintes pautas: Ofício Nº 001/2021GVGPB do vereador Gevan Pires Barbosa, convida o Secretário Municipal de Educação com fito de trazer
ao conhecimento desta Casa, o Plano de ações da Secretaria Municipal de Educação para o ano de 2021.
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Neste sentido, e, após leitura da matéria foram convidados a compor a mesa, o Vereador Juvenal Belo da
Hora agradeceu a presença do convidado e passou a palavra para o Vereador Gevan Pires Barbosa,
começou agradecendo ao Secretário de Educação por se fazer presente no Plenário da Câmara Municipal
De Apuí; parabenizou pelo esforço que vem sendo tomado, em meio a pandemia, de não deixar faltar os
materiais escolares, impressos aos alunos da rede municipal de ensino, relatou que infelizmente a rede
estadual, não conseguiu trabalhar com a impressão de apostilas para os alunos, onde estão trabalhando
exclusivamente por grupo de WhatsApp onde é enviado os arquivos aos pais. Foi passado a fala ao
Secretário para ele relatar todas as atividades que vem sendo desenvolvidas no município; o secretário
começou cumprimentando todos os presentes e agradecendo o convite para se fazer ali presente, falou
sobre a necessidade de criar uma secretaria de cultura turismo e desporto no município; falou sobre o
município de Apuí, ter o maior transporte escolar do mundo, onde por mês é percorrido trinta e oito mil
quatrocentos e trinta e seis quilómetros, há quatros anos atrás o município contava com três ónibus, hoje
tem uma frota de dezesseis ónibus; relatou da dificuldade que teve esse ano com o a educação, pois
professor nenhum recebeu instruções na faculdade de como agir em caso de pandemia, a pandemia afetou
a educação, as atividades na sala de aula teve que parar, mas os trabalhos não pararam, a cada quinze dias,
os pais vão até a escola e pegam as atividades impressas e levam para casa, após esses quinze dias os pais
retornam na escola com as atividades, e relatam em quais atividades os filhos estão tendo dificuldades,
onde então é agendado um dia para o pai levar o filho na escola, onde ele fica mais ou menos uma hora,
uma hora e meia, para ele poder tirar todas as suas dúvidas com o professor, isso está sendo feito em todos
os polos, relatou do modelo de estudo que está sendo feita pelo município, onde é usado as redes sociais
para enviar os materiais necessários para o aulo estudar, mas é sabido que esse método de ensino é inviável
para o nosso município e país, pois a internet não é suficientemente boa e nem todos os alunos tem
disponível um celular para poder baixar as aulas; relatou que a rede municipal de educação do Apuí, estão
vacinados, e com isso já está sendo possível dar inicio ao retorno as aulas dia primeiro de julho; o vereador
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Gevan perguntou se já foi aplicado a segunda dose nos professores, o secretário informou que preferiu dar
atenção para a CoronaVac por ser uma vacina onde a segunda dose é aplicada em um curto período de
tempo; a vereadora Gesiane perguntou sobre os alunos que não foram vacinados, como ficaria essa volta
as aulas; o secretário informou que os professores já irão receber a segunda dose, estão vacinados, os avós
já estão vacinados, os pais acima de quarenta e cinco, já estão vacinados, não existe relato de nenhuma
criança entubada ou com sintomas graves do coronavírus, o que acontece é que a criança é um transmissor,
mas se ele chega em casa, e a maioria da família já está vacinada, não vai ter problema, agora será feita
uma sondagem para ver quais pais não foram vacinados, a criança terá todas as questões higiênicas para
entrar na escola, e ao sair também terá todas as questões higiênicas; o vereador Gevan colocou a situação
do retorno as aulas onde nem todos os pais iriam aceitar devido a nem todos serem vacinados, e se vier
uma segunda onda, poderiam acabar culpando o retorno as aulas; o secretário informou que voltará
gradativamente, na primeira semana os alunos com números ímpar, com todo o distanciamento e proteção
necessária, na segunda semana os números pares, o mês de julho será todo assim, terá uma reunião com
os pais, onde será informado que não havendo segurança dos pais em mandar os filhos a escola, será
fornecido como já vinha sendo feito os materiais didáticos até o pai se sentir seguro, mas a criança não
será prejudicada com esse retorno compulsivo, mas se for notado um agravamento na pandemia, tudo
voltará a fechar novamente. Em um resumo disse que a Secretaria Municipal de Educação é responsável
pelo transporte escolar, merenda escolar, material didático e esportivo, material permanente eletro
eletrônico, manutenção, reparos de todas as escolas, biblioteca, o ginásio municipal, e projetos
educacionais que tem no município, relatou também que para a SEMED funcionar hoje, ela precisa de
duzentos e cinquenta e seis funcionários para funcionar, mas teve que ser cortado na metade pela falta de
aula, o gasto com merenda escolar é de setenta oitenta mil por mês, mas devido a pandemia estava sendo
gasto só dezoito mil, com os transportes passou de noventa mil mensal, para dez mil, isso afeta o
município; o vereador Gevan Pires Barbosa perguntou se tem a possibilidade de haver concurso público
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esse ano, o secretário relatou que precisa do apoio da Câmara Municipal, porque segundo o ministério
público, não se pode ter concurso, mas é preciso lembrar que o ultimo concurso público foi realizado em
dois mil e oito, a defasagem de funcionários é muito grande; voltando as atribuições da SEMED, informou
que também é responsável pelo gastos com exporte, relatou da necessidade da criação da Secretaria de
Cultura e Desporto e Turismo, sem a estar interligada na Secretaria de Educação; relatou a existência do
projeto Horta na Escola, que infelizmente está parada em quase todas as escolas, devido a falta de aula, a
única escola que ainda está fazendo é a Escola Padre Falieiro, tem também o projeto Capoeira da Gente,
que também está parado, tem também o projeto musical das Flautinhas, na parte pedagógica tem o
Soletrando o projeto Valorizando o Patriotismo, que acontece dia sete de setembro, a secretaria que trazer
novamente a Feira de ciências para dentro da escola novamente, o projeto Escolinha do Esporte, voltará
a ativa novamente; o vereador Pedro Renato perguntou sobre o retorno do esporte, o secretário informou
que vai ser criado dentro da secretaria uma coordenação para cuidar dessa parte do esporte e cultura no
município, e que sim, vai retornar os campeonatos e projeto Escolinha do Esporte; a educação tem que
começar urgentemente, pois a criança necessita ter os seus dias letivos atendidos pois consta na Lei, agora
na parte do esporte, dá para esperar mais uns dias para voltar a funcionar; o vereador Pedro Renato,
perguntou sobre a atual situação da obra da quadra do distrito do Sucundurí; o secretário relatou que se
reuniu com o engenheiro responsável pela obra, e o problema é que ele sofreu uma perca grande, acabou
sendo lesado por outra empresa, em milhões, e está tendo problemas de levar seus outros projetos adiante,
a prefeitura está dando todo o suporte a ele, mas já deu um prazo pra obra ser concluída; o vereador Daniel
perguntou sobre a reforma nas escolas municipais, que segundo o vereador deveriam começar agora antes
do retorno as aulas; o vereador Éber José falou da necessidade de levar a conversa da criação da secretaria
de cultura para frente, pois isso ajudaria o desenvolvimento do município; o secretário de educação relatou
que sobre os materiais de construção para a reforma, foi feito a licitação e estavam aguardando a
tramitação, uma das empresas que perderam, entraram com recurso, e recentemente tinha sido referido, e
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a partir do dia vinte e quatro de maio já estaria liberado para a compra, pois o levantamento em cada polo
já tinha sido feito, sobre a ajuda com o combustível para os pais poderem ir pegar os materiais, ele diz
que esse levantamento, é feito e distribuído, mas se sabe que terá que responder judicialmente
futuramente; o vereador Maxael Fernandes, relatou sobre a necessidade de um profissional para poder dar
assistência na comunidade indígena Crixí; o secretário relatou que existe uma vontade muito grande para
a criação de uma escola indígena no município, mas é necessário ter esse profissional bilingue, mas a
documentação precisa da liberação da FUNAI, essa tem que ser uma luta deles, para que assim possa vir
a ter o recurso destinado para gastar com eles, mas tem que ter uma luta de todos para alcançar essa nova
conquista para o município; o vereador Gevan Pires Barbosa agradeceu e parabenizou pelo serviço que
vem sendo feito; o vereador Maxael pediu que fosse feito a convocação do Felipe Curtarelli para que ele
venha a comparecer na reunião das comissões do dia primeiro de Junho. 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
(dezoito) de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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