ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 19º (Décima Nona) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona) Legislatura.
Realizada em 21/06/2021 (vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e um), às 10h07 (dez horas
e sete minutos), no Plenário Luiz Carlos Caetano dos Santos, nas dependências da Câmara Municipal
de Apuí, situada à Avenida Treze de Novembro, nº 305, Centro, Praça dos Três Poderes. a Presidência
do Excelentíssimo Senhor Juvenal Belo da Hora, Presidente em exercício e Secretariado pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador Éber José da Silva, constatou-se a presença dos seguintes
Vereadores: Juvenal Belo da Hora, Antônio Carlos Moises Franco, Leonilda Iaski da Rocha Supi,
Pedro Renato Frozzi, Daniel Nonato Paz, Bruno José de Morais, Gevan Pires Barbosa, Maxsael
Fernandes da Luz e a ausência da vereadora Gesiane Pereira (ausente com portaria) e do vereador
Jonas Neves de Castro. Constatado quórum regimental para abertura dos Trabalhos, o Presidente sob
a proteção de Deus, declarou aberta a Décima Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período da Nona
Legislatura, às 10h07 (dez horas e sete minutos). O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a
leitura do expediente em Pauta, a qual foi lida na seguinte ordem: Oficio N° 241/2021 – CMA – que
por solicitação do vereador Gevan Pires Barbosa, solicita do Deputado Federal Marcelo Ramos,
emenda parlamentar para aquisição de uma Patrola; Oficio N° 249/2021 – CMA – que por solicitação
do vereador Bruno José de Morais, solicita um veículo traçada 4X4 para o Distrito de Sucunduri;
Oficio N° 229/2021 – CMA – que por solicitação do vereador Pedro Renato Frozzi, solicita da
Secretária Municipal de Saúde, a instalação de um laboratório municipal no Distrito de Sucunduri;
Ofício Conjunto Nº 064/2021-CMA – de autoria dos vereadores Juvenal Belo da Hora e Daniel
Nonato Paz, enviado ao Deputado Federal Alberto Barros Cavalcante Neto, que solicita recursos via
emenda parlamentar para aquisição de 01 caminhão equipado com sistema pipa; Ofício Nº 010/2021GVJBH - do gabinete do vereador Juvenal Belo da Hora, que solicita da Secretaria Municipal de
Saúde, as providencias para vacinação contra Gripe e Covid-19 em prol da Comunidade Estrada
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Nova, seja realizada na própria UBS de tal Setor; Ofício Nº 011/2021-GVJBH - do gabinete do
vereador Juvenal Belo da Hora, que solicita da Secretaria Municipal de Saúde, as providencias para
atendimento médico por pelo menos 03 vezes por semana em prol da Comunidade Estrada Nova, e
que seja realizada na própria UBS de tal Setor; Ofício Nº 031/2021-GVACMF, do gabinete do
vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicita ao Líder de localidade da Amazonas Energia, a
substituição do poste de energia elétrica localizado nas proximidades do KM 12 da Vicinal Coruja;
Ofício Nº 035/2021-GVACMF, do gabinete do vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicita ao
Superintendente Regional do DNIT a recuperação contínua da BR 230 Trecho Humaitá/Apuí/Divisa
Pará; Oficio N° 089/2021 – SEMSA – Resposta ao oficio N°223/2021 – CMA; Oficio N° 092/2021
– SEMSA – Resposta ao oficio N°011/2021 – GVJBH; Oficio N° 095/2021 – SEMSA – Resposta ao
oficio N° 201/2021-CMA; Oficio N° 096/2021 – SEMSA – Resposta ao oficio N°010/2021 –
GVJBH; Oficio N° 097/2021 – SEMSA – Resposta ao oficio N°229/2021 – CMA; Oficio N°
098/2021 – SEMSA – Resposta ao oficio N°249/2021 – CMA; Oficio Nº 028/2021 – SEMADresposta ao oficio Nº 202/2021-CMA; Projeto de Decreto legislativo Nº 006, de 01 de junho de 2021,
que determina baixa de patrimônio da Câmara Municipal de Apuí; Projeto de Lei Nº 001, de 15 de
junho de 2021, que Altera a redação do artigo 6º da Lei Municipal 265/2013. O Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário a inscrição dos oradores que irão usar a tribuna, pela ordem a Tribuna esteve
à disposição do Vereador Antônio Carlos Moisés Franco, para uso da palavra pelo tempo regimental
de 10(dez) minutos. Iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos no nome do Presidente
em exercício Juvenal Belo da Hora, e ao público presente; oficializou o pedido de um ofício ao
prefeito municipal, onde pede a reforma da ponte do Rio do Couro, pois a madeira de cima da ponte
já se desgastou e precisa ser substituída por novas, falou sobre a reforma da ponte, que no mandato
passado, segundo os moradores da região, teve a ajuda de mão de obra do vereador Juvenal Belo da
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Hora na sua reforma; foi passada a fala para o vereador Juvenal Belo da Hora, que relatou que na
reforma da ponte do Rio do Couro ele não ajudou, mas ajudou na construção da ponte que servia de
desvio; pediu que fosse enviado também um ofício para a secretária de saúde, pedindo que seja feito
a climatização do posto de saúde, pois o ambiente do posto de saúde é muito quente; pediu que fosse
feito outro ofício para a secretária de saúde, pedindo que seja enviado uma equipe, para fazer os
reparos no telhado do posto de saúde da vicinal Três Estados, pois começará o período das chuvas,
onde irá vazar água e molhar a estrutura por dentro, trazendo prejuízos maiores; falou sobre a
proposição que tinha sido feito onde pede a criação da secretaria municipal de cultura e esporte,
relatou que em uma conversa que teve com o prefeito municipal mais cedo, o prefeito pediu que
aguardasse mais um pouco, onde ele criará uma comissão vinculada com a secretaria de educação,
pois se for feito essa desvinculação, a secretaria de educação terá uma perda no valor dos valores que
são destinadas nessa pasta; o vereador Juvenal Belo da Hora, pediu a fala, onde relatou que sobre a
construção da ponte do Rio do Couro, não teve o trabalho dele, mas sim o apoio na construção; o
vereador Antônio Carlos relatou que só relatou esse fato pois os moradores estavam alegando isso,
disse também que em uma conversa com o prefeito Marcos Lise, falou sobre a situação de estar tendo
mão de obras dos moradores das vicinais, onde disse que esse tipo de prestação de serviço ou ajuda,
tem que acabar, pois quem devia estar prestando esse serviço, é os funcionários da prefeitura, o que
precisa ser feito e levar o recurso para a execução da obra. O Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que fizesse a Leitura da Ordem do Dia: Moção de Pesar N° 005/2021, em favor a família
da Professora Marili dos Santos, pelo falecimento do seu pai o senhor José Pinheiro dos Santos; o
vereador Gevan Pires Barbosa falou que uma moção de pesar é uma forma de homenagear, que como
sempre, desejamos que deus conforte o coração de cada membro da família; após lido e discutido, foi
colocado em votação e foi aprovado por unanimidade Moção de Pesar N° 003/2021, em favor a
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família Costa, pelo falecimento do professor Francisco Vieira da Costa; vereador Gevan falou sobre
o exemplo que o professor Francisco, mais conhecido como Chicão deixou a todos, exemplo de pai,
marido e professor, explicou que a moção não faz o ente querido retornar, mas serve como uma
lembrança e homenagem ao ente querido, após lido e discutido, foi colocado em votação e foi
aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, às 10:53
(dez horas e cinquenta e três minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada a 19º (décima
nona) Sessão Ordinária, do 1º (primeiro) Período da 9º (Nona) Legislatura. E, para constar, eu,
Douglas Santos Rocha, Assessor Administrativo, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será
assinada pelos de direito. Município de Apuí, Estado do Amazonas, realizada em 21/06/2021 (vinte
e um de junho do ano de dois mil e vinte e um).
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