ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 32º (Trigésima Segunda) Sessão Ordinária, do 1º (Primeiro) Período da 9º (Nona) Legislatura.
Realizada em 01/11/2021 (primeiro de novembro 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: Bruno José de Morais, Maxsael Fernandes
da Luz, Gevan Pires Barbosa, Leonilda Iaski da Rocha Supi, Juvenal Belo da Hora, Antônio Carlos Moises
Franco, Gesiane Pereira, Daniel Nonato Paz, Pedro Renato Frozzi. Constatado quórum regimental para
abertura dos Trabalhos, o Presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta a Trigésima Segunda 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 das Ata da sessão anterior; que após lidas forma
aprovadas por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do expediente em Pauta, a qual
foi lida na seguinte ordem: Ofício N°442/2021–CMA–Solicitação formulada pelo Vereador Bruno José de
Morais solicitando a recuperação da rua Santo Ângelo; Ofício N°443/2021–CMA– Solicitação formulada
pelo Vereador Bruno José de Morais solicitando a recuperação da rua Santo Ângelo; Ofício N°444/2021–
CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Bruno José de Morais solicitando a manutenção ou sinalização
do trecho da BR 230 que fica localizado em frente ao Zezinho Auto Elétrica, onde termina a pavimentação;
Ofício N°446/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Bruno José de Morais solicitando
informações dos últimos 30 dias dos casos de COVID-19; Ofício N°447/2021–CMA– Solicitação
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formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando a limpeza de valas e bueiros no Distrito
do Sucunduri; Ofício N°448/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz,
solicitando a limpeza de valas e bueiros no Distrito do Sucunduri; Ofício N°449/2021–CMA– Solicitação
formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando a reforma do Centro dos Idosos do Distrito
do Sucunduri; Ofício N°450/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz,
solicitando a reforma do Centro dos Idosos do Distrito do Sucunduri; Ofício N°453/2021–CMA–
Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando a reforma do Centro dos
Idosos do Distrito do Sucunduri; Ofício N°454/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael
Fernandes da Luz, solicitando uma reunião com toda Diretoria da Assistência Social, para tratar assuntos
referentes ao retorno das atividades do Centro dos Idosos do Distrito do Sucunduri; Ofício N°455/2021–
CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando faça um travessão
interligando as estradas da vicinal São Sebastião do Distrito do Sucunduri; Ofício N°456/2021–CMA–
Solicitação formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando faça um travessão interligando
as estradas da vicinal São Sebastião do Distrito do Sucunduri; Ofício N°457/2021–CMA– Solicitação
formulada pelo Vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicitando a recuperação e limpeza da estrada
Três Baiano; Ofício N°458/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Antônio Carlos Moises
Franco, solicitando a recuperação e limpeza da estrada Três Baiano; Ofício N°459/2021–CMA– Solicitação
formulada pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando a possibilidade de nomear um
“Administrador Distrital”; Ofício N°462/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Jonas Neves
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de Castro, Prorrogação da Licença do cargo de Vice-Prefeito, por motivos de doença; Ofício N°010/2021–
GVPRF– Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando um apoio no sentindo de
implantar um laboratório de Análises Clinicas no Distrito do Sucunduri; Ofício N°011/2021–GVPRF–
Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando um apoio no sentindo de implantar
uma Creche no Distrito do Sucunduri. 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; começou seu discurso cumprimentando a todos os Vereadores e público presente no nome do
Presidente, falou sobre as vicinais Nova Vida e Cacoal, que não farão mais parte do Setor Três Estados,
onde o Prefeito Municipal pediu para que entrasse com um pedido ao INCRA, para que mudasse o nome
para Setor Nova Vida, pois será feito o desmembramento, pediu que enviasse um Ofício para a Secretária
de Saúde, solicitando que seja aberto duas vagas no processo seletivo para agentes comunitário de saúde
que ocorrerá; para o Setor Nova Vida, pois devido a sua extensão, necessita desses agentes para um bom
atendimento as famílias que ali residem; nessa mesma linha de raciocínio pediu que fosse enviado também
ao Prefeito Municipal, para que ele tenha ciência do pedido, pois é sabedor da extensão daquele território
e da necessidade de mais agentes; pediu também que seja enviado um Ofício ao Deputado Federal Marcelo
Ramos, solicitando que ele possa vir a interceder no Setor de Analise, cobrando a construção do Ginásio
de Esportes, do Setor Três Estados, pois ainda não foi empenhado à análise. A Tribuna esteve à disposição
do Vereador Pedro Renato Frozzi, cumprimentou a todos que ali se encontravam em nome do Presidente
da CMA; começou defendendo um Ofício já solicitado por ele, onde pede a instalação de um laboratório
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de analises clínicas para o Distrito do Sucunduri, pois devido ao crescimento populacional é necessário a
prestação desse serviço, onde lembrou que só a vinda de um médico fazendo atendimento ao público,
resolve uma parte, da necessidade da população, mas pouco adianta pois em relação aos pedidos de exames
laboratoriais feitos pelo médico ao paciente, faz com que ele precise se deslocar até a sede do Município
de Apuí, que se encontra a mais de cem quilômetros do Distrito do Sucunduri, acarretando em gastos aos
pacientes, que poderiam ser evitados, com a instalação e funcionamento do laboratório; relatou que em
conversa que teve com o Prefeito Municipal, foi informado que será adquirido um laboratório mais moderno
para o município de Apuí, com recursos próprios, disponibilizando assim, o laboratório já existente para o
Distrito do Sucunduri; falou também da necessidade da construção de uma Creche escolar, para as crianças
do Distrito do Sucunduri, onde o número de crianças de até três anos de idade, só vem aumentando, sem as
mães e pais que precisam trabalhar ter onde deixar seus filhos, onde também já aprenderá e fará a incursão
à vida em sociedade; onde em conversa com o Prefeito Municipal, foi informado que será feito a construção
dessa creche no Distrito do Sucunduri. Foi passada a fala ao Vereador Antônio Carlos Moisés Franco; que
informou que sobre a Sessão Itinerante que acontecerá no Setor Três Estados, foi informado pelo Prefeito
Municipal, que até quarta-feira (03/11), receberia uma resposta do dia disponível que teria para estar junto
participando; pois é necessário à sua participação para que possa vir a esclarecer tópicos de grande
importância para os moradores daquele Setor, que vem sendo disseminadas pela oposição. Agradeceu ao
moradores das Vicinais do entorno do Distrito do Sucunduri, em especial aos moradores da Vicinal
Surubim, que vem ajudando juntamente com a equipe de campo da Secretaria de Obras, a construir as
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pontes ajudando assim na aceleração da conclusão das pontes; agradeceu aos moradores do Setor Três
Estados, pela recepção que tiveram, em um amistoso de futebol de campo dos Veteranos do Distrito do
Sucunduri contra os Veteranos do Setor Três Estados, em especial ao Senhor Bento e a Senhora Rosana
pela recepção calorosa que fizeram; reforçou o pedido do Ofício feito pelo Vereador Maxael Fernandes da
Luz, ao Secretário de Obras, onde solicita a limpeza das valas e bueiros do Distrito do Sucunduri, devido
ao período das chuvas que já iniciou, onde existe um histórico de alagamento; parabenizou também aos
responsáveis pela realização da Feira da Agricultura Familiar que aconteceu no último sábado ( 30/10),
onde a população pode aproveitar para adquirir, produtos de ótima qualidade, diretamente do produtor rural.
A Tribuna esteve à disposição do Vereador Gevan Pires Barbosa, cumprimentou os Vereadores e a todos
que ali se encontravam, deixou registrado sua indignação, onde relatou sobre uma publicação feita por ele
no Grupo dos Vereadores, onde cita toda a perseguição que na sua grande maioria o culpado é o político,
sendo ele Vereador, Prefeito, ou outro de outro cargo político; falou sobre o acidente que veio a presenciar,
que ocorreu em uma ponte perto da casa de seu sogro, onde após o motorista de uma motocicleta, perder o
controle do veículo, caiu encima da ponte, fazendo assim com que sua carona, caísse embaixo da ponte;
relatou sobre todo o trabalho de salvamento e resgate que foi prestado a mulher; que foi resgatado com
vida; após esse ocorrido constatou a postagem em redes sociais, de pessoas falando mal do Prefeito e dos
Vereadores, onde citavam a falta de ponte e de iluminação pública adequada no local; onde a verdade em
sua totalidade é outra, pôde-se constatar que o casal, estava totalmente ébrio, fazendo com que tivesse
ocorrido esse acidente, que felizmente não teve nenhuma fatalidade; solicitou um Ofício ao Prefeito
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Municipal, para que venha ser feito a troca de duas lâmpadas queimadas dos postes perto da ponte onde
ocorreu o acidente com a motocicleta; para que assim facilite a trafegabilidade por aquela ponte; solicitou
um Ofício, parabenizando o Prefeito Municipal pela organização da festa que aconteceu na sexta-feira
passada (05/10) festa essa destinada a comemorar o dia do Funcionário Público; pediu também, que fosse
enviado um Ofício ao Secretário Municipal de Educação, solicitando informação sobre a eleição de
gestores, se as escolas já tem as comissões formadas, e como está ocorrendo todo esse processo, onde existe
uma Lei Municipal, onde fala que deve ocorrer em todas as instituições de ensino de dois em dois anos as
eleições para a escolha dos gestores, onde essa eleição está marcada para ocorrer agora no mês de
Novembro; que seja enviada para a CMA, para que a Comissão de Educação fique a par de todas as etapas
da organização dessas eleições; pediu um Título de Cidadão Apuiense, para o Vice Presidente do Congresso
Nacional o Deputado Marcelo Ramos, pois sempre veio sendo muito atuante no trabalho político, onde
ajudou e ajuda o Município de Apuí, com emendas parlamentares, que foi de grande ajuda no ápice da
pandemia. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Éber José da Silva, cumprimentou a todos que ali se
encontravam; falou sobre a iluminação pública do Município de Apuí, e suas dificuldades, em especial o
Bairro JK, onde já mandou alguns Ofícios ao Secretário de Obras, que nunca respondeu, falou sobre a
chegada de luminárias onde o Prefeito Municipal falou que enviaria o caminhão Munck; solicitou que seja
reenviado um Ofício ao Secretário de Obras e ao prefeito Municipal, pedindo que ao iniciar essa
recuperação que faça o Bairro JK, pois é um dos Bairros que mais sofrem coma falta de iluminação pública;
falou também sobre a necessidade de ações em relação ao trânsito no Município de Apuí, precisam sentar
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em trabalhar planos de melhorias para assim diminuir a violência e acidentes no trânsito; falou sobre a visita
que fez a famílias no quilometro trinta, onde ouviu muitas reclamações a respeito das estradas das vicinais
daquele entorno, estradas essas que receberam a recuperação e cascalhamento, mas que segundo os
moradores, foi pouco, e muitas delas já é possível ver trechos dificultando o trânsito de veículos, observou
também, algumas pontes feitas, onde é possível ver a baixa qualidade das madeiras escolhidas para a sua
construção, fazendo com que ela tenha pouca duração. O Presidente solicitou ao Primeiro-Secretário que
fizesse a leitura da Ordem do dia: Parecer conjunto N° 023/2021, CLJRF/CFO- “Dispõe sobre a deliberação
do Projeto de Decreto Legislativo N°011 de 20 de outubro de 2021, de autoria do vereador Maxsael
Fernandes da Luz; após a leitura, como já tinha sido amplamente discutido, foi colocado em votação, onde
foi aprovado pela maioria, com a abstenção do voto da Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi; Parecer
conjunto N° 024/2021, CLJRF/CFO- “Dispõe sobre a deliberação do Projeto de Decreto Legislativo N°010
de 20 de outubro de 2021, de autoria do vereador Maxsael Fernandes da Luz”; após a leitura, como já tinha
sido amplamente discutido, foi colocado em votação, onde foi aprovado pela maioria, com a abstenção do
voto da Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi; Parecer conjunto N° 025/2021, CLJRF/CFO- “Dispõe
sobre a deliberação do Projeto de Decreto Legislativo N°012 de 20 de outubro de 2021, de autoria do
vereador Maxsael Fernandes da Luz”; após a leitura, como já tinha sido amplamente discutido, foi colocado
em votação, onde foi aprovado pela maioria, com a abstenção do voto da Vereadora Leonilda Iaski da
Rocha Supi; Parecer conjunto N° 026/2021, CLJRF/CFO- “Dispõe sobre a deliberação do Projeto de
Decreto Legislativo N°013 de 20 de outubro de 2021, de autoria do vereador Maxsael Fernandes da Luz”;
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após a leitura, como já tinha sido amplamente discutido, foi colocado em votação, onde foi aprovado pela
maioria, com a abstenção do voto da Vereadora Leonilda Iaski da Rocha Supi; MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO 007/021- GVJNC- Moção de congratulação em favor do ST PM HUMBERTO
BENTES DA CRUZ; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 008/021- GVJNC- Moção de congratulação em
favor do 1° SGT PM WESLEY BARBOSA LUIZ; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 009/021- GVJNCMoção de congratulação em favor 3° SGT PM ELIZOMAR DE OLIVEIRA REATEQUE; MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO 010/021- GVJNC- Moção de congratulação em favor do 3° SGT PM ELICEU DE
OLIVEIRA DA SILVA; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 011/021- GVJNC- Moção de congratulação
em favor do CB PM MARCIO ROLA DA CONCEIÇÃO; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 012/021GVJNC- Moção de congratulação em favor do CB PM RAIMUNDO MULHER ARAÚJO DE SOUZA;
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 013/021- GVJNC- Moção de congratulação em favor do CB PM
BRUNO MENDONÇA; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 014/021- GVJNC- Moção de congratulação
em favor do CB PM DIEGO JUNIOR FERRAZ ALECRIM; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 015/021GVJNC- Moção de congratulação em favor do CB PM ALEX SILVIO GONÇALVES FERREIRA;
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 016/021- GVJNC- Moção de congratulação em favor do CB PM
RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES; após a leitura das Moções e como todas tem o mesmo teor, foi
colocada em discussão, onde o Presidente, falou sobre a Operação Perfídia que aconteceu em parceria com
vários municípios incluindo o Apuí e em três Estados Brasileiros, visando preservar a ordem pública e o
meio ambiente, pelo policiamento ostensivo; após a discussão, foi colocada em votação onde foi aprovada
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por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:17 (nove horas e
dezessete minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada a 32º (Trigésima 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 01/11/2021 (primeiro de novembro do ano de dois
mil e vinte e um).

Jonas Neves de Castro

Juvenal Belo da Hora
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