ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 27º (Vigésima Sétima) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona)
Legislatura. Realizada em 20/09/2021 (vinte de setembro do ano de dois mil e vinte e um), às
08h06 (oito horas e seis 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, Leonilda Iaski da Rocha Supi. Constatado quórum regimental para abertura
dos Trabalhos, o Presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta a Vigésima Sexta Sétima
Sessão Ordinária do Primeiro Período da Nona Legislatura, às 08h06 (oito horas e seis 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: Ofício N° 049/2021 – SEMAD – Encaminhamento de Lei; Ofício N° 050/2021
– SEMAD – Encaminhamento de Lei Meu imóvel legal; Ofício N° 174/2021 – GP – Resposta
ao oficio 379 CMA; Ofício N° 176/2021 –GP– Resposta ao oficio 079 Conjunto; Ofício N°
175/2021 –GP– Resposta ao oficio 377 CMA; Ofício N° 392/2021– CMA – Solicitação
formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, para o gerente das amazonas energia, solicitando
que mande uma equipe para o Sucunduri para prestar atendimentos, como inadimplências e entre
outros; Ofício Nº 393/2021 – CMA Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi,
no qual ele manda um agradecimento para a CMM; Ofício N° 395/2021 – CMA – Solicitação
formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, no qual ele manda um agradecimento para o
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prefeito municipal pelo apoio na reforma da Quadra de Esportes do Distrito do Sucunduri; Ofício
N° 028/2021 – GVJNC – Solicitação do vereador Jonas Neves de Castro, que solicita que seja
feita uma vistoria mais rigorosa nos bares conhecidos como “Galo Cego” e “Fabiana”; Ofício N°
007/2021-GVDNP– Solicitação do vereador Daniel Nonato Paz, no qual solicita o processo de
baixa de bens localizados no barracão da prefeitura para fins de destinação apropriada; Ofício N°
161/2021-SEMSA– Envio do Relatório de Movimento de Atividades das Equipes de Saúde;
Ofício N° 163/2021-SEMSA– Resposta ao oficio N° 028/2021 GVJNC; Oficio Aviso de
Licitações, pregões Presenciais. 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;
apresentou a Casa a uma Moção de congratulação que fará ao Banco SICOB, pelo serviço que
a cooperativa vem desenvolvendo e exigindo de todos os seus usuários, que é a obrigatoriedade
de apresentação da carteira de vacinação; pediu que fosse feito um Ofício para o Prefeito
Municipal e para o Secretário de Obras, solicitando que quando o maquinário vier no sentido a
Apuí, que seja levado as máquinas para fazer limpeza e encascalhamento da Vicinal Presidente
Médici, que fica na margem esquerda a dois quilômetros depois do Rio Acari, na BR-230 na
Transamazônica, pois em todos esses anos de Secretaria de Obras, nunca entrou maquinário para
fazer a recuperação das estradas dessa vicinal; pediu também um Ofício ao Coordenador do
Programa de Eletrificação Rural, o Senhor José Antônio Esteves da Silva, solicitando que ele
faça um levantamento, na Vicinal Jarú, Vicinal Nova Vida e Vicinal Água Suja, para que seja
trabalhado o Programa Luz Para Todos nesses setores, pois se trata de setores com muitos
moradores, e que necessitam de ser inclusos no Programa para que os moradores possam ter um
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maior conforto em suas moradias. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Gevan Pires
Barbosa, cumprimentou a todos os Vereadores e público que ali se encontrava; falou sobre a
Audiência Pública que abordará o tema “Trânsito”, que realizar-se-á no dia vinte quatro de
setembro (sexta-feira), onde a abordagem do assunto é de suma importância, para se ter um Norte
a Seguir, tendo assim após todo debate com a população e instituições, ter uma proposta efetiva,
que faça com que surja novas propostas e formas de trabalhar o trânsito onde o mesmo seja
melhorado, o que será uma grande conquista a todos; agradeceu a todos os Vereadores, que
votaram positivo, pela aprovação da Audiência, e ao Presidente da Câmara por todo o empenho
com a tramitação dos documentos para que venha acontecer esse evento; falou também sobre a
reivindicação dos Agentes de Saúde, feitos semana passada, onde falou sobre a necessidade de
sempre se prezar pelo diálogo e respeito, para que assim se cheguem em um denominador
comum; onde se colocou a favor dos servidores públicos a trazer para o diálogo, e fazer essa
cobrança com eles, afim de que os trabalhadores tenham seus direitos respeitados, pois não acha
justo que a cada cobrança de direitos, seja necessário acionar a justiça, ou indo até o Ministério
Público, sendo que há previsão para que seja resolvido por vias administrativas; em seguida falou
sobre a quadra poliesportiva da Escola Estadual Maria Curtarelli Lira, onde em alguns períodos
do ano tem uma revoada de pássaros migratórios, que se alojam dentro do Ginásio, que vem
trazendo transtornos para os alunos que precisam usar a quadra pra realização das aulas de
Educação Física; pediu que fosse enviado um Ofício a Secretária Estadual de Educação, para que
ela venha ficar a par dessa situação e que possa achar a uma forma adequada para a solução desse
problema, pois só a direção da escola não está conseguindo resolver, o que está fazendo com que
a quadra poliesportiva fique interditada, fazendo com que o rendimento dos alunos na matéria de
Educação Física caia, por não poderem realizar as suas aulas práticas, outro agravante que a
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permanência das aves no ginásio está trazendo, é no acumulo de fezes, o que está deixando todo
o Ginásio e no entorno com um mal cheiro o que pode acarretar em proliferação de doenças
contagiosas; pediu que fosse enviado um Ofício ao Secretário de Educação, para que veja a
possibilidade da contratação de monitor para os transportes públicos escolares, pois após o
período de pandemia, iniciar-se-á as aulas com retorno de cem por cento dos alunos nas escolas,
onde os ônibus percorrerão distâncias longas, e é necessário o auxilio de um monitor,
principalmente por motivos de ter crianças muito novas que são transportadas até a escola, o que
evitará vários transtornos; A Tribuna esteve à disposição do Vereador Juvenal Belo da Hora,
cumprimentou a todos os Vereadores em nome do Presidente da CMA, e a todos que se faziam
presente; falou sobre reunião em que participou com a Secretária de Saúde, onde sugeriu que a
vacinação dos jovens e adolescentes possam ocorrer também nas escolas com acompanhamento
dos pais, para que assim a vacina possa alcançar o maior número de pessoas, para que assim o
numero de imunizados possa aumentar, prevenindo assim da forma mais severa do vírus a
maioria da população; falou também da necessidade da instalação de dois banheiros público
provisório, para serem usados no campo peladão, onde está sendo realizado o campeonato do
Peladão; o Vereador Gevan Pires Barbosa pediu a fala que foi cedida, onde disse, que se não for
possível construírem dois banheiros, que instalem ao menos dois banheiros químicos que já
ajudaria bastante, levando em conta também que existe na competição, equipes de mulheres. A
Tribuna esteve à disposição do Vereador e Presidente Jonas Neves de Castro, cumprimentou a
todos os Vereadores e público presente, dirigiu a fala aos ACSs, onde disse estar marcado a vinda
deles para terça-feira dia vinte e um de setembro, na Reunião de Comissões, pois a solicitação
estará na pauta, onde lembrou sobre a função dos Vereadores que aprovam e indicam, mas no
caso específico dos ACSs, a decisão depende do Poder Executivo; pediu que fosse feito um
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Ofício, para o Prefeito Municipal e para a Secretaria de Obras, solicitando que seja criado um
calendário de limpeza para o Cemitério Municipal, onde já foram feito muitos pedidos de limpeza
do local, que é limpo uma vez, e fica esquecido, necessitando que alguém faça um novo pedido
de limpeza; solicitou mais um Ofício ao Secretário de Obras e ao Prefeito Municipal, pedindo
que seja melhorado a iluminação do Ginásio de Esportes Arlindo Marmentini. O Vereador
Antônio Carlos Moisés Franco, pediu a fala, onde solicitou que fosse convidado para a Reunião
de Comissões o dono da empresa que ganhou a licitação da Prefeitura para realizar a limpeza da
cidade, pediu que o convite seja feito para o dia vinte e oito de setembro. O Presidente solicitou
ao Primeiro-Secretário que fizesse a leitura da Ordem do dia: Moção de Congratulação
Nº006/2021, de autoria do Vereador Antônio Carlos Moisés Franco, onde manifesta as suas
congratulações a equipe do SICOB; após lido, foi colocado em discussão; o Vereador Antônio
Carlos Moisés Franco, falou que esse gesto sem interesse de sua parte é só para demonstrar seu
respeito pela forma em que a Cooperativa está levando tão a sério os cuidados com e exigências
impostas no decreto municipal, com a saúde da população; o Vereador Gevan Pires Barbosa, se
diz favorável, a moção do Vereador Antônio Carlos Moisés Franco, que sempre se mostrou um
defensor da vacinação de toda a população, disse também que quando se vê órgãos e cooperativas
como o SICOB, que são instituições privadas, seguindo todo decreto e exigência imposta pelo
bem de todos, merecem sim ser congratulados; o Vereador Daniel Nonato Paz, falou sobre a falta
de cobrança da maioria dos comércios do município, pois não estão pedindo a carteira de
vacinação, onde o SICOB vem sendo coerente e correto no cumprimento da Lei; o Vereador
Antônio Carlos Moisés Franco, pediu a fala, onde solicitou que fosse enviado um Ofício ao
Responsável pelo Banco Bradesco no município, pedindo que seja tomado providências,
cobrando a carteira de vacinação dos munícipes que adentrarem ao Banco; O Presidente Jonas
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Neves de Castro, falou sobre cobranças feitas para a Secretária de Saúde, onde pediu mais
fiscalização aos bares e casas de festas, principalmente os bares do Bairro São Sebastião, relatou
também que nas duas vezes em que cobrou, ele foi informado que estava sendo feito essa
fiscalização, o que é sabido que não está acontecendo; falou também que noventa e cinco por
cento dos mercados não está fazendo essa cobrança; sobre a Moção, relatou que o Banco está de
parabéns pela sua forma de conduzir os trabalhos nesse período de pandemia; falou também que
precisa ser feito uma cobrança diretamente com o Prefeito Municipal, pedido para que seja
cumprido o decreto por todos no município; pois além dos mercados onde a maioria, não está
cumprindo a Lei, existe também as casa de festas que está permitindo a entrada de pessoas não
vacinadas no local, o que foi seguido o decreto nas primeiras festas realizadas, mas que agora já
se encontram relaxados e deixando que acontecer essa permanência no local; sobre a vacinação
nas escolas, o Presidente deu o seu apoio a fala do Vereador Juvenal Belo da Hora, pois o retorno
das aulas aconteceu , mas nem cinquenta por cento dos alunos se vacinaram, disse acreditar que
a equipe de saúde indo nas escolas e conversando diretamente com esses pais que não queriam
tomar a vacina e nem deixar o filho se vacinar, após um diálogo e talvez uma aula sobre a
importância da vacinação, possam vir a se imunizar; pediu aos Vereadores que como
fiscalizadores, cobrem mais da população o cumprimento das regras estabelecidas pelo decreto
municipal; o Vereador Bruno José de Morais, falou sobre a necessidade de fiscalização, onde
esse papel deve ser feito pela equipe da Secretaria de Saúde, onde os comerciantes não deveriam
ser multados, por deixarem adentrar em seus comércios pessoas que não apresente a carteira de
vacinação, se diz favorável a essa cobrança a lugares fechados e a clube de festas, e que em
lugares abertos como mercado, é impossível fazer esse controle; o Vereador Pedro Renato Frozzi,
parabenizou o Vereador Antônio Carlos pela indicação da criação do projeto de Decreto, e por
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todo o seu empenho nessa pandemia, em luta pela saúde da população, e sobre a congratulação
ao Banco SICOB, acredita que se o Bradesco, tomar as mesmas atitudes que o Banco SICOB,
passará de oitenta por cento a nossa vacinação; foi colocado em votação e foi aprovado por
unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:24 (nove horas
e vinte e quatro minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada a 27º (Vigésima Sétima)
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 20/09/2021
(vinte de setembro do ano de dois mil e vinte e um).
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