ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 24º (Vigésima Quarta) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona)
Legislatura. Realizada em 23/08/2021 (vinte e três de agosto do ano de dois mil e vinte e um), às
08h10 (oito 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 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 Quarta Sessão Ordinária do Primeiro Período da
Nona Legislatura, às 08h10 (oito horas e dez minutos). O Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário a leitura do expediente em Pauta, a qual foi lida na seguinte ordem: Oficio N° 158/2021
– GP – Resposta ao Oficio N° 013/2021-GVJBH; Oficio N° 160/2021– GP – Resposta ao Oficio
N° 015/2021- GVMFL; Oficio N° 336/2021 – CMA.; Oficio N° 337/2021 – CMA.; Oficio N°
338/2021 – CMA.; Oficio N° 344/2021 - CMA.; Oficio N° 345/2021 - CMA.; Oficio N°
349/2021 - CMA.; Oficio N° 350/2021 - CMA.; Oficio N° 352/2021 - CMA.; Oficio N° 345/2021
– CMA.; REQUERIMENTO N° 003/2021 – GVGP; Oficio N° 021/2021 – GVMFL.; Oficio N°
022/2021 – GVMFL.; Oficio N° 015/2021 – DETRAN/APUI – Local de Atendimento do
Detran.; DOCUMENTO N° 2021/0000059457.01PRON_APU – Ministério Público do Estado
do Amazonas.; Oficio N° 051/2021 – SEMFA. 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)
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minutos. Iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos no nome do Presidente, e ao
público presente; relatou uma situação onde teve cidadãos falando que os Vereadores se
aproveitaram da Audiência Pública para se promoverem e fazer política, pediu que seja mais
rigoroso com os problemas que envolvam o bem estar da população, e que sejam tomadas daqui
para frente, atitudes mais sérias, como recorrer ao Ministério Público para ter as respostas
necessárias; falou da necessidade dos Vereadores de trabalharem mais, valorizando a
oportunidade de poder representar a população e se unir evitando situações de desentendimento
entre todos; falou sobre a importância da realização da Audiência Pública para debater a situação
caótica do transito no município de Apuí; pediu que fosse reiterado o Ofício para que seja obtido
resposta sobre a situação atual do Prédio da Defensoria Pública, que está sendo pago pela
Prefeitura Municipal mas não está funcionando, pois é sabido da necessidade da população mais
carente quando se precisa de ajuda jurídica, onde muitas vezes os valores são altos quando se
trata de defesa jurídica particular; pediu que fosse montado um documento, junto com as cópias
dos projetos que consta nos anais da CMA, para encaminhar ao Ministério Público; sobre o
Programa Luz Para Todos, pois na Vicinal Cacoal que fez parte de nona Tranche no Município
de Apuí, teve fixado, relógios nas paredes das casa, foi solicitado aos moradores que retirassem
da floresta os padrões para serem usados, instalaram um transformador queimado na Igreja
Assembleia de Deus e deixou doze moradores sem energia elétrica; pediu que fosse feito um
documento para o Prefeito Municipal, pedindo que fosse montado duas equipes de campo, para
que assim possa atender dois setores dentro do município, acelerando assim os trabalhos de
recuperação das estradas e pontes das vicinais. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Pedro
Renato Frozzi, começou seu discurso agradecendo a todos ali presente em nome do Presidente;
parabenizou o Vereador Antônio pela indicação para que acontecesse a Audiência Pública onde
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se debateu a Energia Elétrica no município de Apuí, agradeceu a todos os Vereadores e ao
Prefeito pelo empenho, e a vinda dos deputados que muito contribuíram; falou sobre ter ouvido
da população congratulações pela forma que está sendo trabalhada e conduzida as ações
realizadas pelos Vereadores; pediu que fosse enviado um Ofício ao Secretário de Meio Ambiente,
pedindo respostas, sobre todas as discussões do lixo do Distrito do Sucunduri, e quais pontos
discutidos já avançaram; pediu também que fosse enviado um Ofício ao Secretário de Assistência
Social, pedindo o Cronograma de programação do Centro Multifuncional do Distrito do
Sucundurí, pois as aulas já retornaram no Distrito do Sucunduri e ainda não tem nenhuma
programação funcionando no Centro Multifuncional, assim como o laboratório de informática
que está parado na cidade de Apuí e ainda não foi enviado ao Distrito para ser usado; foi passada
a fala ao Vereador Antônio Carlos onde relatou a necessidade de ir ao Prefeito Municipal
comunicar que o laboratório de informática ainda não está ativo e funcionando no Distrito do
Sucunduri, pois o Prefeito acredita que já está instalado e ativo, o que é uma inverdade; pediu
que fosse enviado um Ofício ao Ricardinho responsável pelo setor de Identificação e retirada de
documentos; para que seja feito novamente no Distrito do Sucunduri um mutirão para tirar os
documentos da população, pois a demanda é grande, onde já tem moradores que estão perdendo
seus auxílios, tendo que fazer alguns documentos e não estão conseguindo por falta de
documentação pessoal. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Juvenal Belo da Hora,
começou seu discurso cumprimentando a todos os vereadores e ao público presente, parabenizou
pela execução da Audiência Pública que foi realizada, onde após todos batalharem por resultados
positivos e respostas dos responsáveis, foi resolvido a maioria dos problemas da energia elétrica
no município de Apuí; falou da demora de execução de obra na BR que a empresa responsável
está tendo, pois em mais de um mês fizeram só dez quilômetros, pediu ao Presidente da Comissão
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que convide a engenheira responsável pela execução da obra para vir prestar esclarecimentos na
reunião de Comissões. A Tribuna esteve à disposição do Vereador e Presidente da Câmara Jonas
Neves de Castro, cumprimentou a todos os Vereadores e público presente, sugeriu que como os
convites tem que ter o mínimo de vinte e quatro horas para ser enviados, e que ela viesse para
uma conversa antes ou depois da reunião de Comissões, e que após isso os Vereadores que
estivem dispostos a ir, no trecho onde a obra está sendo executada, acompanhar de perto o
processo de recuperação; convidou também os Vereadores para irem na vicinal para acompanhar
de perto o processo de recuperação da vicinal pela equipe de obras da Prefeitura Municipal; pediu
aos Vereadores que façam uma lista com pontos críticos da administração pois será marcada para
o início do mês uma reunião com o Secretariado e o Prefeito Municipal, e precisa ser cobrado
posicionamentos sobre a execução dessas obras; agradeceu aos Vereadores pela parceria entre
todos para que a Audiência Pública que se realizou tenha sido um sucesso, agradeceu a todos os
funcionários da Casa, pela eficiência; pediu também que seja feito a Audiência Pública sobre o
Transito de Apuí, antes do fim do ano, pois a cada dia que passa os números de acidentes que
ocorrem no município de Apuí, só aumentam; pediu eu fosse feito Ofícios ao Presidente da
Assembleia Legislativa o Deputado Roberto Cidade e ao Deputado Doutor Gomes, agradecendo
por todo o apoio dado na Audiência Pública, por terem vindo pessoalmente acompanhar de perto.
A Sessão Foi Suspensa por quinze minutos. Após retornar; o Presidente solicitou ao PrimeiroSecretário que fizesse a leitura da Ordem do dia: PARECER N° 002/2021 – CFO. Audiência
Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao 1° semestre
do exercício financeiro de 2021. após lido e discutido, foi colocado em votação e foi aprovado
por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:33 (nove
horas e trinta e três minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada a 24º (Vigésima Quarta)
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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 23/08/2021
(vinte e três e de agosto do ano de dois mil e vinte e um).
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