ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 28º (Vigésima Oitava) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona)
Legislatura. Realizada em 27/09/2021 (vinte e sete de setembro do ano de dois mil e vinte e
um), às 08h08 (oito horas e oito 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 Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período da Nona Legislatura, às 08h08 (oito
horas e oito 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: Mensagem N° 006/2021-GP – Encaminhamento de Projeto
de Lei; Mensagem N° 007/2021-GP – Encaminhamento de Projeto de Lei; Mensagem N°
008/2021-GP – Encaminhamento de Projeto de Lei; Mensagem N° 009/2021-GP –
Encaminhamento de Projeto de Lei; Ofício N° 189/2021-PMAAM/GPMAAM-Comunicação
de recebimento veículo termo convenio 850960/2017; Ofício N° 399/2021– CMA – Solicitação
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formulada pelo Vereador Antônio Carlos Moises Franco, que o prefeito que cascalhe as estradas
da vicinal Presidente Médici; Ofício Nº400/2021 – CMA – Solicitação formulada pelo
Vereador Antônio Carlos Moises Franco, que o Secretario de Obras que cascalhe as estradas da
vicinal Presidente Médici; Ofício N° 402/2021 – CMA – Solicitação formulada pelo Vereador
Jonas Neves de Castro, que solicita que seja feito um calendário de limpeza no cemitério do
município; Ofício N° 403/2021 – CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Antônio Carlos
Moises Franco, que seja feito um levantamento dos moradores que precisam ser inclusos no
programa de eletrificação; Ofício N° 404/2021 – CMA– Solicitação do Vereador Jonas Neves
de Castro solicitando que amplie a iluminação pública aos arredores do Ginásio de Esportes
CEDECAM; Ofício N° 410/2021 –CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Antônio
Carlos Moises Franco, para o Prefeito para que mande uma equipe para reformar a escola
municipal Vilma Lemos; Ofício N° 411/2021 –CMA-Solicitação formulada pelo Vereador
Gevan Pires Barbosa, para designe monitores para estar nos ônibus escolar; Ofício N° 412/2021
–CMA - Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, para que seja realizado um
Luau no Distrito do Sucunduri; Ofício N° 413/2021 –CMA - Solicitação formulada pelo
Vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicita para o Prefeito que ele designe um eletricista
para atender as demandas da iluminação pública do município; Ofício N° 084/2021 –
CONJUNTO- Cumprimento da Lei N° 419/2019; Ofício N° 00/2021 –CONJUNTOCumprimento da Lei N° 419/2019; Ofício N° 086/2021 –CONJUNTO- Realizar ação itinerante
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no Distrito do Sucunduri, para a emissão de títulos eleitorais; Ofício N° 087/2021 –
CONJUNTO- Melhorias nas Redes de Sinal da Claro; Ofício N° 03152/2021 GS/SEINFRA–
Resposta ao Ofício N° 324/2021-CMA; Ofício N° 168/2021 SEMSA-Resposta ao Ofício N°
088/2021-Conjunto; AVISO DE LICITAÇÕES E 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 Bruno José de Morais, para uso da palavra pelo tempo
regimental de 10(dez) minutos. Iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos os
Vereadores, e ao público presente; falou sobre a conquista do Bairro Liberdade, onde o prefeito
junto com a equipe de obras, manilhou a Rua Liberdade, fazendo com que acabasse os
alagamentos em decorrência das chuvas; solicitou um Ofício de parabenização ao Prefeito
Municipal por ter feito essa obra e ter atendido o pedido dos Vereadores; pediu que fosse
enviado um Ofício Conjunto ao Prefeito Municipal, onde solicita que seja feito o manilhamento
da Rua Santo Ângelo, com a Rua do Silêncio, pois os moradores dessas ruas estão com
dificuldades para saírem de suas casas, onde até a coleta de lixo e ambulâncias estão com
dificuldades para transpor esse trecho; pediu que fosse enviado um Ofício ao Deputado Sidney
Leite, pedindo uma Emenda para que seja construída uma academia ao ar livre no Distrito do
Sucunduri; o Presidente da Câmara Jonas Neves de Castro, pediu a fala, onde informou que já
está em andamento um projeto para o Distrito do Sucunduri, informou também que o espaço já
foi escolhido, e já está em Licitação; o Vereador Bruno José de Morais, perguntou se a obra
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seria feita com recurso próprio, o que foi informada pelo Presidente da Câmara, que era com
recurso próprio, mas que qualquer dúvida sobre a execução da obra que procurasse o Poder
Executivo, onde teria mais informações; o Vereador Bruno, pediu que fosse enviado um Ofício
juntamente e com o Vereador Maxael Fernandes da Luz e o Vereador Pedro Renato Frozzi, ao
Deputado Sidney Leite e só mudasse o assunto, onde pediu que fosse solicitado uma Emenda
para a compra de uma ambulância quatro por quatro para atender a população moradora do
Distrito do Sucunduri; pediu que fosse reforçado o Ofício onde solicita a contratação de
monitores para os ônibus escolares, pediu também que solicite a contratação de dois auxiliares
para a turma do maternal das creches, para prestar esse serviço ao lado dos professores
responsáveis; falou sobre toda a ajuda dada ao Município de Apuí por parte do Senador Plínio
Valério, e pediu que fosse feito um título de Cidadão Apuiense ao Senador, onde pediu o apoio
de todos os Vereadores para que fosse aprovado esse título. A Tribuna esteve à disposição do
Vereador Daniel Nonato Paz, cumprimentou a todos os Vereadores o público presente; solicitou
um Ofício ao Prefeito Municipal, onde solicita que quando for feito o retorno do maquinário da
Prefeitura do Distrito do Sucunduri, que entre na Vicinal Boa Esperança, localizada no
quilometro sessenta, nas margens da Transamazônica, na BR-230 (duzentos e trinta) pois os
moradores dessa vicinal tem dificuldades para fazer o percurso na vicinal devido a situação em
que se encontra; pediu que fosse enviado um Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Obras, onde seja providenciado o fardamento dos funcionários da Secretaria de Obras que
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trabalham na recuperação das estradas, o que ajudaria na identificação dos trabalhadores;
agradeceu a todos os trabalhadores da Secretaria de Obras que fazem as recuperações nas
estradas, onde os funcionários não medem esforços todos os dias, prestando serviços para a
melhoria das estradas do Município de Apuí; o Vereador Bruno José de Morais pediu a fala,
onde solicitou que fosse enviado um Ofício aos responsáveis pela linha telefônica do Hospital
Estadual, onde o mesmo vem apresentando problemas técnicos, dificultando assim a prestação
de serviços à população. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Antônio Carlos Moisés
Franco, cumprimentou a todos os Vereadores em nome do Presidente da CMA, e a todos que
se encontravam ali; solicitou um Ofício ao Prefeito Municipal, pedindo que ele mande uma
resposta sobre a situação atual do terreno onde está instalado a torre da operadora de telefonia
móvel VIVO, pois no começo de dois mil e vinte venceu o contrato para o uso do terreno, onde
foi solicitado a devolução do terreno, porém não obtiveram resposta; pediu que fosse feito um
Ofício de indicação para o Prefeito Municipal, onde solicita que seja colocado uma equipe de
funcionários para varrer as ruas do centro da cidade; onde disse acreditar que três funcionários
seria suficientes para o tamanho do centro do município de Apuí; solicitou que fosse enviado
um Oficio ao Secretario de Obras e ao Prefeito Municipal, onde pede que eles tomem as
providências, e façam a instalação de lâmpadas, para iluminar o Bairro JK, onde há mais de um
ano foi instalado os postes e ainda não fizeram a instalação das luminárias. O Presidente
solicitou ao Primeiro-Secretário que fizesse a leitura da Ordem do dia: Indicação N° 001/2021CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ-AM, SITUADO A AVENIDA TREZE DE NOVEMBRO, PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 305
CENTRO-APUÍ-AMAZONAS - CEP: 69.265-000, FONE: 3389 - 1022 FAX: 3389-112
CNPJ: 34.528.869/0001-25 - E-MAIL: camara.municipal@apui.am.leg.br

5

ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
CASES, o qual requer alteração da Lei N° 260/2012; após lido, e como já tinha sido discutido;
foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Requerimento N° 004/2021, de
autoria do vereador Antônio Carlos Moises Franco, o qual requer a realização de Sessão
Ordinária Itinerante; após lido, foi colocado em discussão, o Vereador Antônio Carlos Moisés
Franco, falou da necessidade dessa reunião, para debater temas de grande importância para
todos os moradores daquele setor, assuntos esses como: a recuperação das estradas da vicinal,
que há anos não vê maquinários, a construção de uma nova escola municipal e ginásio de
esportes, dentre outros assuntos; o Vereador Gevan Pires Barbosa, falou sobre a realização de
reuniões como essa nas comunidades, vicinais e pontos mais distantes do Município, por se
tratar de uma forma de levar os trabalhos realizados pelos Vereadores em prol de toda a
população, e uma forma de ouvir os anseios dos moradores mais distantes do município; o
Vereador Pedro Renato Frozzi, falou sobre os pontos positivos que se te ao realizar reuniões
com o intuito de mostrar os serviços dos Vereadores e ouvir a população do interior, onde a
repercussão é positiva, sugeriu também que seja realizado mais sessões como essa em mais
localidades do interior o município. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, às 09:22 (nove horas e vinte e dois minutos), sob a Proteção de Deus, declarou
encerrada a 28º (Vigésima Oitava) 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,
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Estado do Amazonas, realizada em 27/09/2021 (vinte e sete de setembro do ano de dois mil e
vinte e um).
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