ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 22º (Vigésima Segunda) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona) Legislatura.
Realizada em 09/08/2021 (nove de agosto do ano de dois mil e vinte e um), às 10h10 (dez horas e
dez 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. Sob 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, Gesiane Pereira, Pedro Renato
Frozzi, Gevan Pires Barbosa, Daniel Nonato Paz, Bruno José de Morais, e a ausência dos Vereadores
Jonas Neves de Castro( ausente com justificativa), Maxsael Fernandes da Luz( ausente com
justificativa) e a ausência da Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi ( ausente com justificativa).
Constatado quórum regimental para abertura dos Trabalhos, o Presidente sob a proteção de Deus,
declarou aberta a Vigésima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período da Nona Legislatura, às
10h10 (dez horas e dez minutos). O Presidente sugeriu que a leitura da Ata da reunião anterior, não
fosse lida, mas sim enviada uma cópia para cada gabinete, foi colocada em votação onde foi aprovada
por unanimidade. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do expediente em Pauta, a
qual foi lida na seguinte ordem: Oficio N° 147/2021 – GP – Resposta ao Oficio N° 043/2021GVACMF; Oficio N° 148/2021– GP –

Resposta ao Oficio N° 040/2021-GVACMF; Oficio

Nº313/2021 – CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Antônio Carlos Moises Franco, que
solicita Prefeito Municipal que designe vigias municipais nas escolas; Oficio N° 316/2021 – CMA –
Solicitação formulada pelo Antônio Carlos Moises Franco, Reparos na rede de iluminação pública da
Município; Oficio N° 318/2021 – CMA – Solicitação do Vereador Juvenal Belo da Hora, para
Lexisandra Mara Pascal, Solicitando a instalação de ar condicionado na Recepção da UBS do km 30;
Oficio N° 320/2021 – CMA– Solicitação do Vereador Éber Jose da Silva, solicitando informações a
falta de água do nosso Município; Oficio N° 322/2021 - CMA – Solicitação formulada pelo Vereador
Éber José da Silva, Recuperação da ponte da Rua Brasil Bairro Cachoeirinha; Oficio N° 323/2021 –
CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Éber José da Silva, para Lexisandra Mara Pascoal,
solicitando Soluções e esclarecimentos da falta de Agentes de Saúdes no Bairro JK; Oficio N°
022/2021 – GVJNC – Justificativa para ausência das atividades administrativas e legislativas dessa
casa; Oficio N° 013/2021 – GVJBH – Solicitação formulada pelo Juvenal Belo da Hora,
disponibilização de Caminhão Pipa, para molhar as ruas da Cidade; Oficio N° 006/2021 – GVBJM –
Solicitação formulada pelo Vereador Bruno Jose de Morais, que solicita Prefeito Municipal que
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designe vigias municipais nas escolas; Oficio N° 015/2021 – GVMFL – Solicitação formulada pelo
Maxsael Fernandes da Luz, para o Prefeito Municipal, Solicitando a possibilidade de enviar uma retro
Escavadeira e um caminhão Toco caçamba para o Distrito do Sucunduri; Oficio N° 016/2021 –
GVMFL – Solicitação formulada pelo Maxsael Fernandes da Luz, para o Prefeito Municipal,
Solicitando a Recuperação Urgente de Pontes e estradas do Distrito do Sucunduri; Oficio N°
017/2021 –- GVMFL - Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, para o
Prefeito Municipal, Solicitação a Ampliação de serviços de Transportes Escolar na Região do distrito
do Sucunduri; Oficio N° 020/2021 –- GVMFL – Justificativa para ausência; Oficio N° 049/2021
SEMFA– Resposta– Resposta ao Oficio N° 327/2021-CMA; Aviso de Licitação- Pregão
Presencial/Formação em Registro de Preço. 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, e ao público presente; falou sobre
a dificuldade e abandono por parte dos agricultores, que vem ocorrendo no setor primário, mas que
acredita numa melhora futura sim; onde a maioria dos ganhos do municípios vem sendo com o setor
pecuário; falou sobre o limite de 10 ( dez) vacinadores impostos pela ADAF para cada vacinador;
pediu eu fosse feito um documento solicitando a revisão dessa lei onde só permite dez vacinadores
por veterinário, devido aos mais de dois mil quilômetros de vicinais ativos no município de Apuí, que
seja aumentado a quantidade de dez, para quinze vacinadores, e como já tinha sido enviados o pedido
por parte de outros Vereadores, que seja resolvido essa situação, pois será tomado medidas junto ao
Ministério Público, pois a população está sendo prejudicada por essa limitação; falou também sobre
o convite para a Audiência Pública que já está sendo distribuída em algumas vicinais do município,
pediu também que os Vereadores divulguem, pois será de grande importância para toda a população
fazer essa cobrança; o Vereador Pedro Renato Frozzi pediu a fala onde relatou sobre a Audiência
Pública, que pela quantidade de público esperada o Plenário da Câmara Municipal, não comportará
todo o público, e também assim evitaria uma aglomeração em um espaço fechado; relatou também
que é preciso pensar em um espaço mais amplo para a realização da Audiência. O Presidente solicitou
ao Primeiro Secretário que fizesse a Leitura da Ordem do Dia: Parecer conjunto 014/2021CLJRF/CFO – Projeto de Decreto Legislativo N° 007, de 23 de julho de 2021, de autoria do vereador
Juvenal Belo da Hora, o qual “Dispõe sobre a deliberação do Projeto de Decreto Legislativo N° 007,
23 de julho de 2021; após lido, foi colocado em discussão; o Vereador Antônio falou sobre toda a
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luta como educador que o Professor Ítalo já teve no município de Apuí; após a discussão foi colocado
em votação e foi aprovado por unanimidade. Parecer conjunto 015/2021-CLJRF/CFO – Projeto de
Resolução N° 004, de 22 de junho de 2021, de autoria dos Vereadores Pedro Renato Frozzi e Maxsael
Fernandes da Luz, o qual “Dispõe sobre a deliberação do Projeto de Resolução N° 004, de 22 de
junho de 2021, que Dá nova redação ao caput do Artigo 151 da Resolução N° 012, de 20 de agosto
de 2013”; como já tinha sido discutido, foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade.
Indicação 002/2021- GVJNC- Que indica interdição do trecho da Avenida Manaus precisamente do
CEDECAM, que atualmente funciona a Academia ao Ar Livre; foi colocado em discussão; o
Vereador Bruno José de Morais sugeriu que fosse tirado de pauta e que esperasse o Presidente da
Câmara de Apuí o Vereador Jonas Neves de Castro, para que assim ele pudesse fazer a defesa e
explicar melhor o projeto de indicação; o Vereador Antônio Carlos sugeriu que fosse votado logo
para que não ficasse parado na casa, fazendo com que assim acelere a tramitação e execução da
indicação; após ser discutido foi colocado para votação onde foi aprovado pela maioria, com
abstenção do voto dos Vereadores Bruno José de Morais, Daniel Nonato Paz e Éber José da Silva.
Indicação 001/2021- GVJBH- Que indica Instalação de Internet nas UBS’S, das Vicinais do
Município do Apuí/AM; foi colocado em discussão; o Vereador Juvenal Belo da Hora, falou sobre a
necessidade de ter internet nas UBS do município de Apuí que se encontram locadas nas zonas rurais,
aceleraria muitos processos internos, pois é um dos meios de comunicações mais utilizados no mundo
atualmente; o Vereador Pedro Renato Frozzi falou dos benefícios que a internet traria tanto para os
postos de saúde, mas também ajudaria nas escolas das comunidades rurais; após ser discutido, foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Indicação 002/2021- GVJBH- Que indica
Instalação de Internet nas Escolas das Vicinais do Município do Apuí/AM; foi colocado em discussão
e como tem o mesmo teor da indicação da matéria anterior, foi colocado em votação, onde foi
aprovado por unanimidade; Indicação 003/2021- GVJBH- Que indica Instalação de Internet no
Centro dos Idosos, do Distrito do Sucunduri; foi colocado em discussão; o Vereador Pedro Renato
Frozzi falou da importância da instalação da internet no Centro dos Idosos de Sucunduri, onde tem
mais função de Centro Multifuncional, que também é usado para atender as crianças do Distrito, com
o PETI, segundo o Secretário de Assistência Social já está sendo programado para ser instalado uma
sala de computação para dar inícios as aulas de informática, e será de grande ajuda a internet instalada
no Centro dos Idosos; após ser colocado em discussão, foi colocado em votação, onde foi aprovado
por unanimidade; Indicação 002/2021- GVACMF- Que indica Instituição de Norma para a
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Obrigatoriedade de Comprovação e vacinação conta o COVID-19, para locais que prestem serviços
a Coletividade; o Vereador Antônio Carlos Moisés Franco falou sobre a conversa eu teve com o
Prefeito Municipal onde foi conversado sobre a necessidade de se criar esse projeto de Lei, e pediu
que fosse levado adiante a criação desse projeto, que será de suma importância para o retorno das
atividades dentro do âmbito do município de Apuí; o Vereador Bruno pediu a falou sobre como
cobraria da população a obrigatoriedade de vacinação; o Vereador Pedro Renato Frozzi pediu a fala
e explicou que não estaria obrigando, mas sim dando jus a quem se imunizou e está fazendo sua parte
se protegendo, após a discussão, foi colocado em votação onde foi aprovado pela maioria, com a
abstenção do Vereador Bruno José de Morais. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, às 11:39 (onze horas e trinta e nove minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada
a 22º (Vigésima Segunda) 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
09/08/2021 (nove e de agosto do ano de dois mil e vinte e um).
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