ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 23º (Vigésima Terceira) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona) Legislatura.
Realizada em 16/08/2021 (dezesseis de agosto do ano de dois mil e vinte e um), às 08h04 (oito horas
e quatro 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 Jonas Neves de Castro, 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, Maxsael Fernandes da Luz,
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 Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período da Nona Legislatura, às 08h04 (oito horas
e quatro minutos). O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da Ata da reunião
passada, após a leitura da Ata, foi colocada em discussão 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° 155/2021 – GP – Resposta ao Oficio N° 069/2021-CONJUNTO CMA;
Oficio N° 156/2021– GP –

Resposta ao Oficio N° 316/2021-CMA; Oficio N° 157/2021– GP –

Resposta ao Oficio N° 322/2021-CMA; Oficio N° 159/2021– GP – Resposta ao Oficio N° 312/2021CMA; Oficio N° 324/2021 – CMA – Solicitação do Vereador Éber José da Silva, solicitando cópia
do contrato e plano de trabalho-PT, atinente a recuperação dos 140 km de estrada de Apuí à Novo
Aripuanã/AM.; Oficio N° 325/2021 – CMA– Solicitação do Vereador Antônio Carlos Moises Franco,
solicitando informações da real situação das obras referente a ponte do Rio Acari. DNIT.; Oficio N°
334/2021 - CMA – Solicitação do Vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicitando que aumente
a quantia de vacinadores por médico veterinário. ADAF.; Oficio N° 128/2021 SEMSA– Resposta–
Resposta ao Oficio N° 068/2021-CONJUNTO. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a
inscrição dos oradores que irão usar a tribuna, pela ordem a Tribuna esteve à disposição do Vereador
Gevan Pires Barbosa, 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; agradeceu a
Vereadora Gesiane Pereira por ter cedido seu tempo, lamentou o acidente trágico que ocorreu, onde
resultou no falecimento do aluno da Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho, falou sobre os
níveis altíssimos de acidentes de trânsitos que acontecem no município de Apuí, sobre a falta de
educação no transito, sendo que se não houver por parte do motorista, atenção, cuidado e respeito,
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comprometerá a sua vida e a vida de terceiros; falou da necessidade por parte do Poder Público, de
organizar o transito do município de Apuí; falou de Leis e Projetos de Indicação que saíram da CMA
e a Gestão passada não pôs em prática, falou sobre a necessidade der se colocar em prática ações em
relação ao transito, para que diminua sim o alto índice de acidentes dentro do Município, falou
também da necessidade de aplicação de multas e punição para as pessoas que descumprirem as regras
de transito; pediu apoio de todos os Vereadores par que chame o Executivo pra um conversa e cobre
mais atenção no transito de Apuí, pediu que se o Executivo não autorizasse a Secretaria de Obras a
fazer quebra-molas, que autorizasse o autorizasse a fazer, citou a necessidade de uma regra onde
reduza a velocidade nos pontos pertos a escolas e locais onde a frequência de acidentes é maior; o
Vereador Antônio Carlos Moisés Franco falou que é necessário da um basta nessa situação, pois para
ele como Vereador é vergonhoso ver os altos índices de acidentes e não tomar nenhuma atitude, pois
a atitude de cobrar por melhorias é dos vereadores; franqueado com a palavra o Vereador Gevan Pires
Barbosa registrou o requerimento de Audiência Pública sobre o transito, pois essa temática precisa
ser debatida, convidou os Vereadores, para sentar e conversar com o Prefeito Municipal, pois é
preciso dar um basta na imprudência no transito; falou também sobre a situação da água no município
de Apuí, sobre a escassez e dificuldade no abastecimento de residências nesse período de estiagem,
pediu que fosse enviado um Ofício ao Poder executivo, onde pede que seja disponibilizado um
caminhão pipa para levar água as casas que estão passando por dificuldades em relação a seca dos
poços e da água do sistema de distribuição. O Vereador Antônio Carlos Moisés franco pediu que no
Ofício indicasse a vinda de dois caminhões pipa que irá molhar as ruas da cidade, diminuindo assim
a quantidade poeira na cidade, pediu que fosse cedido os caminhões para que abasteçam as casas
também. Franqueado com a palavra o Presidente da Câmara Jonas Neves de Castro, onde relatou que
já foram três pedidos para o Poder Executivo com o mesmo teor, onde não obtiveram resposta, citou
famílias que estão a mais de seis dias sem água, falou também dos funcionários responsáveis por
mandar águas dos poços artesianos para as residências que estão aproveitando que o município está
passando por momento de crise com a energia elétrica para não mandar água para as casas, pediu para
que nesse roda de conversa que terão com o Prefeito municipal para debater a situação do transito no
município de Apuí, que seja abordado também a crise hídrica em alguns setores do município de
Apuí. Foi passada a fala para o Vereador Juvenal Belo da Hora onde falou da necessidade de fazer
essa reunião para melhoria e segurança no trânsito de Apuí, falou também sobre a crise de água no
município de Apuí, onde precisa ser resolvida, pois o município está passando pelo período de seca,
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e todos tem o direito de ter água potável. Foi passada a fala ao Vereador Bruno José de Morais, onde
perguntou sobre o Ofício que pede que seja cumprido a Lei onde torna as Ruas Bahia e Rio Grande
do Sul via de mão única; relatou sobre a crise hídrica do município de Apuí, onde está sendo cobrado
pela população, e que precisa ser resolvido por parte da Prefeitura. Foi passada a fala ao Vereador
Gevan Pires Barbosa novamente, que falou sobre a volta as aulas em período integral na Escola
Estadual Professor Gilberto Mestrinho, onde não o prédio não está estruturado para receber os alunos
de volta, pediu então que fosse enviado um ofício, e que se todos os Vereadores aprovarem que seja
Ofício em Conjunto ao Governo do Estado, e a Secretaria do Interior que organize a estrutura dos
prédios das escolas estaduais, principalmente parte de climatização; citou a Escola Estadual Professor
Gilberto Mestrinho que há mais de quinze anos estão funcionando com os mesmos climatizadores
onde a maioria não funciona mais como deveria; pediu também que caso o Senhor Romildo gerente
Local da Amazonas Energia tenha encaminhado os documentos, que fosse enviado a cada gabinete o
termo da Audiência onde foi determinado pelo juiz a obrigatoriedade de resolver os problemas com
o fornecimento da energia elétrica no município de Apuí. A tribuna esteve a disposição do Vereador
Antônio Carlos Moisés Franco, cumprimentou a todos no nome do Presidente da Câmara, iniciou o
seu discurso pedindo que fosse enviado um Ofício para a Secretária de Saúde e para o Prefeito
Municipal, solicitando que um processo seletivo para escolha de ACS; pediu que fosse enviado um
Ofício para a Secretária de Saúde e para o Prefeito Municipal, pedindo que seja feito a reforma do
Posto de Saúde do setor Três Estados, dentre elas, troca de calhas e pintura de paredes para remoção
de mofo dentre outros reparos; reiterou um Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras,
pedindo que seja arrumado o bueiro no setor Três Estados na Vicinal Três de Julho; solicitou que
fosse feito um Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, pedindo que seja enviado
maquinário na Vicinal Três Bahias, no setor Três Estados, para fazer a recuperação das estradas;
pediu também aos Vereadores, que não se prolonguem nos seus pronunciamentos, para que assim a
população presente possa ter mais tempo para se expressar; solicitou que fosse enviado um Ofício ao
Prefeito Municipal e a Secretária de Saúde, que aloquem médicos para atendimento nas vicinais no
setor Estrada Nova e Três Estados pelo menos uma vez ao mês; pediu que fosse enviado um Ofício a
Paris Engenharia empresa que foi a responsável pela execução de obras no Município de Apuí,
pedindo a substituição do transformador da Igreja Assembleia de Deus da Vicinal Cacoal onde foi
concluído a décima tranche do programa Luz Para Todos, que seja enviado para o engenheiro
responsável Tiago, pediu também um Ofício com o mesmo teor para a ELETROBRAS, para o Senhor
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Fábio; pediu também que fosse separado a cópia dos contratos e documentos do Programa Luz Para
Todos, que estão disponíveis na CMA, pois os Vereadores precisam ter estes documentos em mãos,
pois solicitam dos consumidores, postes padrões de cimento, mas nas casas da zona rural foram
pregadas nas paredes das casa. A Tribuna esteve a disposição do Vereador Pedro Renato Frozzi,
começou seu discurso cumprimentando a todos, parabenizou o Vereador Gevan pela sua fala em
relação ao transito do município de Apuí, falou também sobre pedidos já feito ao Secretário de Obras
onde solicitou a construção de quebra-molas, o que diminuiria a velocidade no transito, evitando
assim acidentes graves; agradeceu também ao chefe do DENIT, pela sinalização que foi feita na
estrada que liga a cidade de Apuí ao Distrito do Sucunduri; citou o total abandono da obra da escola
do Distrito do Sucunduri, que não deu nenhuma explicação e já extrapolou o prazo de entrega três
vezes; foi passada fala para o Presidente que solicitou do Jurídico da CMA que verifique as medidas
eu podem ser tomadas devido a todos esses problemas que vem tendo em relação a finalização e
entrega da obra do Sucunduri; o Vereador Pedro Renato citou a fala do Vereador Gevan Pires
Barbosa, onde fala sobre não ter como retornar as aulas cem por cento presencial, e disse que a Escola
Pedro Álvares Cabral está na mesma situação, não suportando cem por cento dos alunos mais; pediu
que fosse enviado um Ofício ao Secretário de Produção, pedindo que seja implantado o projeto de
inseminação artificial dos rebanhos de bovinos, dentro do Distrito de Sucunduri, pois a demanda de
produtores pecuaristas aumentaram, que seja feito um panejamento devido a distancia para que
também atenda essa parcela de produtores; pediu que fosse solicitado da Prefeitura a cópia do projeto
de construção da escola; falou sobre o problema enfrentado no Distrito do Sucunduri, que igualmente
na cidade de Apuí, no Distrito também sofre com a falta de distribuição de água nas residências, pediu
o apoio de todos os Vereadores para conseguir que seja instalado também rede de distribuição e
abastecimento de água dentro do Sucunduri; foi passada a fala para o Vereador Bruno José de Morais,
onde falou sobre o recurso que foi conseguido junto com o Senador Plínio, um recurso extra no valor
de duzentos e cinquenta mil reais, para serem usados dentro do Distrito do Sucunduri, foi
encaminhado via o Programa Calha Norte, e as obras nos poços dentro do distrito já estão para ser
iniciadas; sobre a energia elétrica no município, o Vereador Pedro Renato falou da necessidade de ter
uma pessoa disponível para prestar esclarecimentos e orientar a população antes de irem diretamente
com a Amazonas Energia, para saber como agir em situações onde sofreram prejuízos com aparelhos
queimados. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Juvenal Belo da Hora, cumprimentou a todos
os presentes em nome do Presidente, falou sobre o momento de calamidade em que o município de
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Apuí se encontra, e relação as constantes quedas de energia elétrica que está ocorrendo; aconselhou
a todos os Vereadores entrarem com pedidos no Ministério Público, contra a Amazonas Energia e a
ELETROBRAS, pois a população merece uma resposta; pediu que fizesse um documento onde conta
com a assinatura de todos os Vereadores, para que seja levado ao Ministério Público, para cobrar
explicações; sobre a fala do Vereador Antônio Carlos, sobre o pedido de médico para o quilometro
trinta, ele falou que já tem uma médica que vai todo o dia atender na comunidade; e sobre a situação
da falta de água pediu que fosse feito um Ofício solicitando que fosse feito um levantamento em todos
os bairros, para ter uma base dos pontos onde está tendo falta de água. Nada mais a ser tratado, o
Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:26 (nove horas e vinte e seis minutos), sob a Proteção de
Deus, declarou encerrada a 23º (Vigésima Terceira) 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 16/08/2021 (dezesseis e de agosto do ano de dois mil e vinte e um).
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