
ESTADO DO AMAZONAS 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ 

 

CÂMARA 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 
 

1 
 

Ata da 54º (Quinquagésima Quarta) Sessão Ordinária, do 2º (Segundo) Período da 9º (Nona) 

Legislatura. Realizada em 06/06/2022 (seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois), 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 Pedro Renato Frozzi, constatou-se a presença dos seguintes 

Vereadores: Juvenal Belo da Hora, Gevan Pires Barbosa, Daniel Nonato Paz, Maxsael Fernandes 

da Luz, Antônio Carlos Moises Franco, Gesiane Pereira, Leonilda Iaski da Rocha Supi, e constatou-

se a ausência dos Vereadores Bruno José de Morais (ausente com Portaria), Éber José da Silva 

(ausente com Portaria). Constatado quórum regimental para abertura dos Trabalhos, o Presidente 

sob a proteção de Deus, declarou aberta a Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo 

Período da Nona Legislatura, às 08h10 (oito horas e dez minutos). O Presidente solicitou que fosse 

feito a leitura da Ata da Sessão anterior, onde após lida foi colocada em votação, e foi aprovada por 

unanimidade. O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do expediente em Pauta, a qual foi lida 

na seguinte ordem: LEI MUNICIPAL N° 470, DE 25 DE MAIO DE 2022, o qual autoriza a revisão 

geral dos vencimentos dos servidores públicos do Município de Apuí; MENSAGEM N° 009 DE 24 

DE MAIO DE 2022- PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 009 DE 24 DE MAIO DE 2022, o qual 

dispõe sobre a criação e denominação a Escola Municipal localizada no Distrito de Sucunduri, 

Município de Apuí-AM; OFÍCIO N° 095/2022-PMAAM/GPMAAM- o qual dispõe sobre o 

recebimento de um veículo termo de convento 843175/2017; OFÍCIO N° 074/2022-GPA- Resposta 

ao Ofício 253/2022-CMA- o qual dispõe sobre o relatório de Impacto Orçamentário-Financeiro 

sobre a folha, referente a extensão da revisão geral aos servidores comissionados e agentes políticos; 

OFÍCIO N° 253/2022-CMA- Encaminhamento do PARECER CONJUNTO N° 020/2022-

CLJRF/CFO, O qual dispõe sobre a aprovação do Projeto de Lei Municipal n° 008, de 04 de maio 

de 2022; OFÍCIO N° 256/2022-CMA- Solicitação formulada em plenário pelo Vereador Maxsael 

Fernandes da Luz, solicitando do Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Marcos Antônio Lise 

disponibilize uma equipe com maquinários para fazer uma recuperação nas ruas do Distrito do 

Sucunduri ou que autorize funcionários públicos daquela localidade para realizar tal função e se 

possível abrir novas ruas na comunidade; OFÍCIO N° 259/2022-CMA- Solicitação formulada em 

plenário pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando do Excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal Marcos Antônio Lise, providencias cabíveis no sentido de viabilizar lixeiras coletivas 

pelas ruas do Distrito do Sucunduri e que seja disponibilizado um caminhão para realizar coleta de 

lixo por no mínimo uma vez por semana na comunidade; OFÍCIO N° 262/2022-CMA- Solicitação 

formulada em plenário pelo Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando do Excelentíssimo 

senhor Prefeito Municipal Marcos Antônio Lise, uma reforma no Centro de Convivência do idoso 

no Distrito do Sucunduri; OFÍCIO N° 263/2022-CMA- Solicitação formulada em plenário pelo 

Vereador Maxsael Fernandes da Luz, solicitando do Líder de Localidade da Amazonas Energia que 

disponibilize uma equipe para realizar manutenção nas redes de energia elétrica do Distrito do 

Sucunduri; PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 005, DE 24 DE MAIO DE 2022, o qual dispõe 

sobre a revisão dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito de que tratam os Incisos I e II do Artigo 1° 
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a Lei Municipal n° 443, de 26 de novembro de 2020 e dá outros providencias; PORTARIA N° 035, 

DE 02 DE JUNHO DE 2022; PORTARIA MESA DIRETORA N° 018, DE 25 DE MAIO DE 2022; 

PORTARIA MESA DIRETORA N° 019, DE 25 DE MAIO DE 2022; OFÍCIO N° 012/2022-

GVJBH- Solicitação do Vereador Juvenal Belo da Hora, solicitando do Excelentíssimo Deputado 

Estadual Francisco do Nascimento Gomes, a intercessão na recuperação e manutenção da Rodovia 

AM 174 trecho compreendido entre Apuí/AM e Novo Aripuanã/AM, assim como pontes e bueiros 

do referido trecho; OFÍCIO N° 020/2022-GVJBH- Solicitação do Vereador Juvenal Belo da Hora, 

solicitando do Excelentíssimo Deputado Federal Capitão Alberto Neto Cavalcante, solicitando a 

possibilidade de disponibilizar emendas impositivas para aquisição de um caminhão pipa 20 mil 

litros para alocar na Secretarias de Obras, uma vez que o município não possui caminhão pipa; 

OFICIO Nº 012/2022 – GVBJM-Solicitação do Vereador Bruno José de Morais, solicitando do 

Prefeito Municipal, Marcos Antônio Lise, a intercessão e providências para que o ônibus que 

transporta os alunos da Escola Vilma Lemos Setor Três Estados possa estar se deslocando até a 

Rurópolis pelo período Matutino; OFÍCIO N° 007/2022-GVPRF- Solicitação do Vereador Pedro 

Renato Frozzi, solicitando da Coordenadora da SEDUC em Apuí, Rosimere Deola Vieira, a 

possibilidade de contratar um servidor para desenvolver atividade de limpeza das salas e fazer 

merenda dos alunos do Ensino Médio via mediação tecnológica no Polo do Distrito do Sucunduri; 

Projeto de Lei n° 001, de 27 de maio de 2022- o qual dispõe sobre a instituição do dia municipal 

dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo dia, no âmbito do Município de Apuí/AM; 

Requerimento n° 002/2022-GVMFL de autoria do vereador Maxsael Fernandes da Luz, requerendo 

a realização de Sessão Itinerante no Distrito do Sucunduri; OFÍCIO N° 084/2022-CRE/APUI-

Resposta ao Ofício 007/2022-GVPRF; OFÍCIO N° 93608/2022/NAA-AM/SER-AM-Resposta ao 

ofício n° 006/2022- GVPRF, o qual trata da solicitação de informações concernentes à recuperação 

da rodovia BR-230/AM, trecho compreendido entre Humaitá-AM-Apuí/AM-Sucunduri/AM; 

OFÍCIO N° 043/2022-SEMOB- Resposta ao Ofício n° 238/22-CMA; OFÍCIO N° 044/2022-

SEMOB- Resposta ao Ofício n° 239/22-CMA; OFÍCIO N° 046/2022-SEMOB- Resposta ao Ofício 

n° 261/22-CMA; OFÍCIO N° 047/2022-SEMOB- Resposta ao Ofício n° 257/22-CMA. O 

Presidente, tendo em vista, o falecimento do Vice-Prefeito Municipal, o Senhor Ocimar Moreira da 

Casta, declarou extinto o cargo de do Vice-Prefeito Municipal relativo ao Quadriênio 2021 a 2024. 

O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a inscrição dos oradores que irão usar a tribuna, pela 

ordem a Tribuna esteve à disposição do Vereador Maxael Fernandes da Luz, cumprimentou a todos 

os Vereadores, funcionários e público presente; solicitou um Ofício ao Secretário de Obras, pedindo 

que seja feito a construção de algumas lombadas e instalado placas de sinalização, na Rua das 

Mangueiras, conhecida como Rua da Praia, no Distrito do Sucunduri; solicitou um Ofício ao Prefeito 

Municipal e ao Secretário de Obras, solicitando que seja construído uma cerca ao redor da área 

destinado ao Cemitério do Distrito do Sucunduri, para que possa vir a evitar a passagem de animais 

e evitar acidente nos túmulos; pediu que fosse encaminhado um Ofício ao Senhor Ricardo Feitosa, 

responsável pelo Setor de Identificação, para que ele realize uma ação no Distrito do Sucunduri, 

para a renovação de documentos, e tiragem de novos documentos; pediu também que seja enviado 

um Ofício para a Senhora Samara, responsável pelo cartório de Apuí, solicitando que retorne no 
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Distrito do Sucunduri, para poder prestar o serviço a população, e resolver algumas conjunturas, 

como a segunda via de certidão de nascimento, para que ela possa participar dessa ação juntamente 

com o setor de Identificação; solicitou um Ofício ao Prefeito municipal e a Secretário de Obras, 

pedindo que seja definido uma data certa para que possam ir até as Vicinais do entorno do Distrito 

do Sucunduri, fazer a recuperação das estradas destas vicinais, onde em muitas, já se encontram 

intrafegável, causando um entrave no ir e vir dos moradores, travando o escoamento da produção; 

solicitou que seja enviado um Ofício ao Secretário de Obras e ao Prefeito Municipal, pedindo que 

seja construído um porto nas margens do Rio Sucunduri, para que a população tenha um local 

adequado para ancorar suas canoas e barcos. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Antônio 

Carlos Moisés Franco, cumprimentou a todos os Vereadores e a todo o público presente; falou sobre 

a obra de recomposição que está sendo feita na BR-230, onde vê um trabalho que não está sendo de 

boa qualidade, deixando vários trechos sem o cascalhamento que necessita; disse também que irá 

no local fazer uma vistoria na obra que está sendo feita, e denunciará o os responsáveis da empresa 

pela obra que está sendo executada; solicitou um Ofício ao Deputado Federal Atila Lins, pedindo 

que ele mande um Ofício ao FNDE, solicitando todos os recursos que foram empenhados ao 

Município de Apuí, quem foram os remetentes desses valores; solicitou um Ofício ao Prefeito 

Municipal e ao Secretário de Obras, solicitando que seja adquirido e instalado os braços para as 

luminárias dos postes do Bairro JK; o Vereador Daniel Nonato Paz pediu a fala, onde disse que foi 

informado que tinha chegado oitenta e cinco braços de luminárias, e que a única dúvida era se já 

iriam instalar, ou esperar passar o asfalto nas ruas; o Vereador Antônio Carlos, pediu também em 

Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, para que seja instalado os encanamentos para 

a passagem da rede de água, principalmente na Rua Minas Gerais, onde existe um trecho, que não 

tem encanamento. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Pedro Renato Frozzi, cumprimentou 

a todos os Vereadores e a todo o público presente; solicitou um Ofício ao Secretário de Educação, 

onde pede que seja tomado providências em relação ao transporte escolar da Vicinal da Nossa 

Senhora Aparecida, e vicinais adjacentes, que somam três vicinais, pois tem alunos que estão 

ficando sem frequentar a escola; solicitou um Ofício ao Gerente Local da Empresa Amazonas 

Energia, para que tome providências em relação a geração e distribuição de energia, no Distrito do 

Sucunduri, onde os Geradores que estão instalados, se encontram em péssima qualidade, e os 

motores não conseguem gerar energia para suprir a necessidade dos moradores; e a rede de 

distribuição está ruindo em vários locais; solicitou juntamente com o Vereador Juvenal Belo da 

Hora, o Título de Cidadão Apuiense, ao Senhor Lucas Eduardo Romitti, o Superintendente do 

INCRA de Humaitá, pelo serviço que vem sendo realizado no Município de Apuí, na titularização 

das terras e descaracterização de assentamento; e o Título ao Senhor Geraldo José Presidente do 

INCRA Nacional; que foi o responsável em assinar para que desse inicio no processo de 

titularização. O Presidente solicitou à Secretária fizesse a Leitura da Ordem do Dia: Indicação n° 

001/2022- de autoria do Vereador Gevan Pires Barbosa indicando necessidade de nomear à Escola 

Municipal a Instituição Educacional da Comunidade Mata-Matá, a qual está inominada e em fase 

de edificação de PROFESSOR JOSÉ RIBAMAR GUARIM DE SOUZA; após lido e discutido, foi 

aprovado por unanimidade. Indicação n° 002/2022- de autoria do Vereador Gevan Pires Barbosa 
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       AUSENTE COM PORTARIA 

indicando a necessidade de nomear à Unidade Básica de Saúde, o qual está inominado e em fase de 

edificação de HAMILTON CIDADE; após lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. 

Indicação n° 002/2022- de autoria do Vereador Maxsael Fernandes da Luz indicando a necessidade 

de construir uma praça pública no Distrito do Sucunduri; Indicação n° 002/2022- de autoria do 

Vereador Maxsael Fernandes da Luz indicando a necessidade de construir uma praça pública no 

Distrito do Sucunduri; após lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. PARECER 

CONJUNTO N° 021/2022-CLJRF/CFO -Projeto de Decreto Legislativo N°006, de 19 de maio de 

2022, o qual dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Apuiense à senhora MARIA DOS 

SANTOS DOMINGUES; após lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. PARECER 

CONJUNTO N° 023/2022-CLJRF/CFO -Projeto de Decreto Legislativo N°005, de 19 de maio de 

2022, o qual dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Apuiense ao Senhor VALDEVINO 

DOMINGUES; após lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:51 (nove horas e cinquenta e um minutos), sob a Proteção 

de Deus, declarou encerrada a 54º (Quinquagésima Quarta) Sessão Ordinária, do 2º (Segundo) 

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 06/06/2022 (Seis de Junho 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 
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      Bruno José de Morais                                                        Daniel Nonato Paz                                                       

                 Vereador                                                                           Vereador 

 

     Gevan Pires Barbosa 
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PRIMEIRO SECRETÁRIO 
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