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Ata da 50º (Quinquagésima) Sessão Ordinária, do 2º (Segundo) Período da 9º (Nona) 

Legislatura. Realizada em 09/05/2022 (nove de maio do ano de dois mil e vinte e dois), 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, Pedro Renato Frozzi, Gevan Pires 

Barbosa, Daniel Nonato Paz, Maxsael Fernandes da Luz, Leonilda Iaski da Rocha Supi, Bruno 

José de Morais, Antônio Carlos Moises Franco, Gesiane Pereira. Constatado quórum 

regimental para abertura dos Trabalhos, o Presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta a 

Quinquagésima Sessão Ordinária do Segundo Período da Nona Legislatura, às 08h06 (oito 

horas e seis minutos). O Presidente solicitou que fosse feito a leitura da Ata da Sessão Anterior, 

onde após lida e discutida foi aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário 

a leitura do expediente em Pauta, a qual foi lida na seguinte ordem: Mensagem n° 008/2022-

GP- Que encaminha o projeto de Lei Municipal n° 008, de  04 de maio de 2022, o qual dispõe 

sobre a Revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Apuí; Ofício 

n° 074/2022-GPA- Retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar n°002/2021; Ofício 

n° 076/2022-GP- Dispõe sobre a Lei Municipal n° 468, de 02 de maio de 2022; Ofício n° 

077/2022-GP- Dispõe sobre a Lei Complementar Municipal n° 001, de 02 de maio de 2022; 

Aviso de Licitação-Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, tornando público o 

Processo Licitatório n° 030/2022, Pregão Eletrônico n° 006/2022; Ofício n° 203/2022-CMA- 

Resposta ao Ofício N° 015/2022; Ofício n° 176/2022-CMA-Solicitação formulada pelo 

Vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicitando informações referente ao contrato com o 

ortopedista Dr. Custódio; Ofício n° 179/2022-CMA- Solicitação formulada pelo Vereador 

Antônio Carlos Moises Franco, solicitando a possibilidade de disponibilizar as datas de início 

das aulas presenciais nos Polos do Município; Ofício n° 204/2022-CMA- Solicitação formulada 

pelo Vereador Gevan Pires Barbosa, solicitando que as maquinas já se encontram no Setor 

Coruja à possibilidade de ser arrumado a Vicinal Águia Branca; Ofício n° 205/2022-CMA- 

Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando apoio no sentido de 

realizar uma ação itinerante na comunidade do Distrito do Sucunduri, principalmente nas 
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Comunidades como Ramal do Bena, Colares e Barra de São Manuel, para aproximar o serviço 

socio assistencial, do CRAS e CADÚNICO das Comunidades mais distantes; Ofício n° 

206/2022-CMA- Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando apoio 

no sentido de realizar uma ação itinerante, disponibilizando médicos, dentistas, ginecologista, 

(orientações e atendimentos sobre os cuidados na saúde da mulher e o planejamento familiar), 

vacinação contra a influenza para grupos prioritários, técnicos e pessoal de apoio na 

comunidade do Distrito do Sucunduri, principalmente nas Comunidades mais distantes como 

Ramal do Bena, Colares e Barra de São Manuel; Ofício n° 207/2022-CMA- Solicitação 

formulada pelo Vereador Pedro Renato  Frozzi, externar gratidão ao Excelentíssimo Deputado 

Federal Capitão Alberto Neto Cavalcante por se fazer presente na 2ª Audiência Pública em 

nosso Município. Vossa Presença, abriu caminhos e mostrou o compromisso do excelentíssimo 

para com os munícipes, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância 

de tê-lo como representante na Assembleia Legislativa do Amazonas; Ofício n° 208/2022-

CMA- Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicita a REITERARAÇÃO 

DO OFÍCIO N° 125/2022-CMA no qual solicita com urgência de respostas, informações 

concernentes a recuperação da Br-230, trecho compreendido entre Apuí-Sucunduri, para fins 

de conhecimento desta casa Legislativa no sentido de saber se foi feito algum contrato, e que 

este esteja em vigência e quais os tramites que faltam para que seja iniciado a recuperação; 

Ofício n° 209/2022-CMA- Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, 

solicitando a possibilidade de realizar parcerias para recuperar as cabeceiras das pontes da 

Vicinal Surubim no Distrito do Sucunduri, Apuí/Am; Ofício n° 211/2022-CMA- Solicitação 

formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando a contratação de um servidor para 

desenvolver atividade de limpeza das salas e fazer a merenda dos alunos do Ensino Médio via 

Mediação Tecnológica no Polo do Distrito do Sucunduri, localizado na BR 230, KM 110 neste 

Município; Memorando n° 001/2022-UCI- Parecer da Unidade de Controle Interno que dispõe 

sobre o Projeto de Lei Municipal n° 004, de 12 de abril de 2022, sobre o Novo Plano de Carreira, 

Cargos e Salários dos Servidores do Poder Legislativo; Ofício n° 213/2022-CMA- Resposta ao 

Ofício n° 02/2022-CMDRS; Ofício n° 02/2022-CMDRS; Ofício n° 015/2022; Ofício n° 

027/2022-SEMOB- Resposta ao ofício n° 190/2022-CMA; Ofício n° 016/2022-CMDCA; 

Ofício n° 105/2022-SEMSA- Envio de relatório de movimento de atividades das equipes de 
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saúde; Ofício n° 106/2022-SEMSA-Resposta ao ofício n° 206/2022-CMA; Ofício n° 028/22-

Informativo de casos de malária no Município. 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, cumprimentou a todos os Vereadores, funcionários e 

público presente; solicitou um Ofício em caráter de urgência ao Governador do Estado, pedindo 

que seja tomado providências, em relação a AM-174, informando como que está sendo 

realizado os trabalhos naquele setor; solicitou um Ofício ao Prefeito Municipal, que seja 

mandado as Patrols para o Setor da Três Estados, para que possam fazer a recuperação de alguns 

trechos de estrada para, que será de grande importância para o retorno do período letivo; 

solicitou um Ofício convidando o Gerente Local no Município de Apuí, para que comparecesse 

a Reunião de Comissões da próxima semana, para que possa esclarecer alguns pontos de 

importância para a população em relação a redes de energia. A Tribuna esteve à disposição do 

Vereador Maxael Fernandes da Luz, cumprimentou a todos os Vereadores e a todo o público 

presente; solicitou um Ofício ao Capitão da Capitania de Humaitá, para que venha realizar um 

curso de Marinha Auxiliar, no Distrito do Sucunduri, onde devido a logística para os moradores 

daquela região não foi viável vir até a Sede do Município para participar desse curso de grande 

importância; pediu que encaminhasse um Ofício a Secretária de Saúde, pedindo que seja 

realizado ações de prevenção à doenças na Comunidade Indígena que fica no entorno do 

Distrito do Sucunduri, levando agentes de saúde e de endemias, pois já aconteceu semana 

passada de uma pessoa vir a óbito devido a falta de cuidados em relação a malária, solicitou 

que seja realizado uma Sessão Itinerante no Distrito do Sucunduri, para que possam mostrar à 

população local os trabalhos e cobranças que vem sendo feito em nome da população.  A 

Tribuna esteve à disposição do Vereador Gevan Pires Barbosa, cumprimentou a todos os 

Vereadores e a todo o público presente; solicitou uma Moção de Pesar para a família Honório, 

pela perda do seu ente querido; falou sobre o reajuste dos Profissionais da Educação; solicitou 

um Ofício Convite para a Assessoria Jurídica da Prefeitura e um Ofício ao Secretário de 

Educação; para que possam debater, discutir sobre esse tema de grande relevância para que 

possa dar andamento em pautas importantes do município, pediu que seja incluído no Ofício, o 

retorno das aulas nos Polos do Município; falou sobre a campanha do Maio Laranja, pediu que 

fosse encaminhado um Ofício Convite aos membros do Conselho Tutelar para se fazerem 
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presentes na Reunião de Comissão do dia dez de maio par poderem debater tópicos de grande 

relevância para todos; falou também sobre o asfalto que será feito no Município de Apuí, 

solicitou que seja enviado um Ofício a Empresa Responsável, a COTRAP, pedindo dados sobre 

o início das obras dentro do Município e o cronograma de trabalho; A Tribuna esteve à 

disposição do Vereador Pedro Renato Frozzi, cumprimentou a todos os Vereadores e a todo o 

público que ali se fez presente presente; convidou a todos os funcionários e Vereadores para se 

fazerem presente no Distrito do Sucunduri, onde ocorrerá a Corrida dos Trabalhadores e a 

inauguração da Escola Maria de Nazaré; solicitou o Deputado Federal Atila Lins, e o Deputado 

Estadual Doutor Gomes, para se fazerem presentes se possível no dia 14 no Distrito do 

Sucunduri; pediu que seja reiterado um Ofício ao Senhor Romildo, Gerente Local da Amazonas 

Energia, pedindo que seja feito com urgência o levantamento do crescimento e expansão de 

rede no Distrito do Sucunduri, solicitou um transformador a mais para a escola nova, onde a 

energia que está tendo não está suprindo a necessidade dos aparelhos daquele local; solicitou 

que fosse convidado o responsável da Obra do prédio da UEA, para que se faça presente amanhã 

na Reunião de Comissões, para poder prestar esclarecimentos sobre o cronograma da obra da 

faculdade; pediu um Projeto de Indicação, para que faça o fechamento da rua em frente à escola 

que será inaugurada no Distrito do Sucunduri, para que possa assim integrar ela, a quadra de 

esportes e a outra escola evitando assim o de acidentes de alunos com veículos naquele local; 

A Tribuna esteve à disposição do Vereador Juvenal Belo da Hora, cumprimentou a todos os 

Vereadores e a todo o público presente; solicitou um Ofício ao Prefeito Municipal, para que 

como as maquinas de recuperação está trabalhando no Setor Coruja, que entre e faça também a 

Vicinal Paulista, Gaúcha, Bunda de Ema, Soldado da Borracha, Raulino, Travessão da Vicinal 

Paulista com a Três, Zé Branco, Sebastião Pedro, Onze, Dez, Águia Branca; solicitou um Ofício 

ao Senhor Luizão, parabenizando pela realização da festa da Queima do Alho, que é de grande 

importância para a cultura do Município e economia; pediu um Ofício ao Senhor Romildo, 

Gerente local da Amazonas energia, pedindo que seja feito a troca de postes no Setor do Trinta, 

onde tem muitos postes danificados, ruindo, evitando assim acidentes futuros; pediu um Ofício 

ao Secretário de Obras e a Equipe responsável pela água, agradecendo ao serviço feito no Bairro 

JK; A Tribuna esteve à disposição do Vereador Jonas Neves de Castro, Presidente da Câmara 

cumprimentou a todos os Vereadores e a todo o público presente que ali estavam; parabenizou 
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a todas as mães pelo Dia Das Mães e as funcionárias que fizeram aniversário; solicitou um 

Ofício a Prefeitura Municipal, para que ela crie parcerias com o SEBRAE, e tragam cursos para 

o Município de Apuí, voltados aos jovens de Apuí, e que seja frisado o curso de Mídias Digitais, 

solicitou um Ofício de Parabenização pela organização do Café das Mães; solicitou um Ofício 

ao Prefeito Municipal para reforçar o pedido do Vereador Antônio Carlos, onde solicita que 

seja instalado cavaletes para impedir a passagem nas ruas de retorno na Avenida Mario 

Andreazza, e que venha responder mostrando uma solução definitiva ou um projeto para 

aqueles cruzamentos; pediu que incluísse no Ofício, pedindo que execute os projetos aprovados 

para transformar as duas ruas de acesso ao Centro, em mão única, para que assim possa diminuir 

os acidentes naqueles locais; solicitou um Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Educação, parabenizando pela realização do evento que aconteceu no sábado, a abertura do 

Campeonato de Futebol de Campo; Solicitou um Ofício ao Servidor Ari pelo belíssimo trabalho 

de locução que vem realizando nos eventos realizados pela Prefeitura Municipal; solicitou um 

Ofício ao Senhor Romildo Gerente Local da Amazonas Energia, para que ele venha fazer uma 

visita no Bairro da Morena, no setor que fica localizado atrás da SEVELC, onde disse na 

Audiência Pública ter um projeto para realizar naquele setor, e que até agora não foi realizado; 

que ele possa ir lá e fazer esse atendimento e instalação de postes executando essas obras; 

solicitou um Ofício ao Prefeito Municipal, para que informe a todos os Vereadores, sobre a 

criação da Comissão de Rodeio e quem são os membros dessa Comissão e quais são os projetos 

para o Rodeio desse ano. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a Leitura da 

Ordem do Dia; Requerimento n° 001/2022, de autoria do vereador Gevan Pires Barbosa, 

requerendo a moção de congratulando à Administração da Prefeitura Municipal e a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto pela realização da 31ª corrida do trabalhador; após 

lido foi colocado em discussão; o Vereador Gevan Pires Barbosa, falou sobre a organização do 

evento que aconteceu no Município e da importância desse tipo de evento, aproveitou a 

oportunidade e pediu que fosse colocado em votação o pedido da Moção de Pesar para a Família 

Honório pelo falecimento do Senhor Agnaldo; foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:29 (nove 

horas e vinte e nove minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada a 50º 

(Quinquagésima) Sessão Ordinária, do 2º (Segundo) Período da 9º (Nona) Legislatura. E, para 
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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 09/05/2022 (nove de Maio do ano de dois mil e vinte e dois).  

 

     Jonas Neves de Castro                                                   Juvenal Belo da Hora     

                                                                                                

                                                                                                 

      Éber José da Silva                                                         Pedro Renato Frozzi       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Maxsael Fernandes da Luz                                          Leonilda Iaski da Rocha Supi 

             Vereador                                                                             Vereador 

 

 Antônio Carlos Moises Franco                                              Gesiane Pereira 

                Vereador                                                                         Vereadora 

 

     Bruno José de Morais                                                        Daniel Nonato Paz                                                       

               Vereador                                                                           Vereador 

 

     Gevan Pires Barbosa 

PRESIDENTE  

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

Vereador        

 

VICE-PRESIDENTE 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

SEGUNDO SECRETÁRIO 


