ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 38º (Trigésima Oitava) Sessão Ordinária, do 2º (Segundo) Período da 9º (Nona) Legislatura.
Realizada em 07/02/2021 (sete de fevereiro 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
Éber José da Silva (Primeiro Secretário), constatou-se a presença dos seguintes Vereadores: Juvenal
Belo da Hora, Gevan Pires Barbosa, Antônio Carlos Moises Franco, Gesiane Pereira, Daniel Nonato
Paz, Bruno José de Morais, Leonilda Iaski da Rocha Supi, Pedro Renato Frozzi, Maxsael Fernandes da
Luz. Constatado quórum regimental para abertura dos Trabalhos, o Presidente sob a proteção de Deus,
declarou aberta a Trigésima Oitava Sessão Ordinária do Segundo Período da Nona Legislatura, às 08h10
(oito horas e dez minutos). O Presidente solicitou ao Secretário a leitura do expediente em Pauta, a qual
foi lida na seguinte ordem: MENSAGEM N°004/2022–GP Autorização ao município a firmar
convênios para o exercício de 2022; Ofício N° 293/2021–GP– Encaminhamento da Lei Municipal n°
460, de 15 de dezembro de 2021; Ofício N° 298/2021–GP– Resposta ao Oficio Conjunto n° 117/2021CMA; Ofício N° 299/2021–GP– Encaminhamento da Lei Municipal n° 461, de 21 de dezembro de
2021; Ofício N° 300/2021–GP– Resposta ao Ofício n°537/2021-CMA; Ofício N°303/2021–GP–
Resposta ao Ofício Conjunto n° 120/2021-CMA; Ofício N°304/2021–GP– Resposta ao Ofício N°
534/2021-CMA; Ofício N°305/2021–GP–Encaminhamento da Lei Municipal n° 458, de 01 de
dezembro de 2021; Ofício N°306/2021–GP–Encaminhamento da Lei Municipal n° 459, de 01 de
dezembro de 2021; Ofício N°307/2021–GP–Encaminhamento da Lei Municipal n° 462, de 01 de
dezembro de 2021; Ofício N°530/2021–CMA– Que encaminha ao Prefeito Municipal o projeto de Lei
Municipal n° 008, de 27 de agosto de 2021; Ofício N°532/2021–CMA¬¬– Solicitação formulada pelo
Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando uma retro escavadeira e um caminhão caçamba para prestar
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serviços emergências no Distrito de Sucunduri; Ofício N°533/2021–CMA– Solicitação formulada pelo
Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando um veículo ambulância 4x4, traçado para o Distrito de
Sucunduri; Ofício N°534/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Juvenal Belo da Hora,
solicitando a verificação de pontos da cidade que estão sem iluminação pública, com ênfase aos
moradores que residem próximo ao prédio da UEA; Ofício N°537/2021–CMA– Solicitação formulada
pela Presidência da Câmara Municipal de Apuí-AM, solicitando providências cabíveis no sentido de
melhorias nos serviços de atendimento, dando ênfase por parte da direção do Hospital Eduardo Braga
de Apuí-AM; Ofício N°539/2021–CMA– Solicitação formulada pelo Vereador Bruno José de Morais,
solicitando a reforma da farinheira do Distrito do Sucunduri; Ofício N° 540/2021–CMA– Solicitação
formulada pela Presidência da Câmara Municipal de Apuí-AM, solicitando a relação especificada de
todos os Servidores efetivos e contratados da Prefeitura Municipal de Apuí-PMA; Ofício N° 541/2021–
CMA – Que encaminha ao Prefeito Municipal o Projeto de Lei Municipal n° 013, de 10 de dezembro
de 2021; Ofício N° 543/2021–CMA – Recomendação ao prefeito Municipal concernente as contas da
Prefeitura Municipal de Apuí, Exercício de 2016; Ofício N° 546/2022–CMA– Que encaminha ao
Prefeito Municipal o parecer Conjunto n° 002/2022-CLJRF/CFO ao qual trata da deliberação do projeto
de Lei n° 002, de 11 de janeiro de 2022; Ofício N° 547/2022–CMA – Que encaminha ao Prefeito
Municipal o parecer Conjunto n°003/2022-CLJRF/CFO o qual trata da deliberação do projeto de Lei
n°003, de 12 de janeiro de 2021; Oficio Conjunto 117/2021-CMA– Solicitação formulada pelos
Legisladores da Câmara Municipal de Apuí/Am, solicitando a recuperação de vias e ruas que estão em
estado de precariedade dentro da cidade; Ofício N° 1457/2021–GDP/ADAF-AM– Em atendimento ao
Ofício n° 526/2021-CMA; Ofício N°172169/2021/NAA-AM/SER-AM- Resposta ao oficio n°
103/2021- conjunto CMA. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a inscrição dos oradores que
irão usar a tribuna, pela ordem a Tribuna esteve à disposição do Vereador Gevan Pires Barbosa, pelo
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tempo estimado de dez minutos; cumprimentou a todos os Vereadores em nome do Presidente da
Câmara, estendendo o seu cumprimento a todos da CMA; deixou como sugestão para a Comissão de
Assistência Social, Educação e Saúde, para que seja criado um cronograma de visitas nas UBS
Municipais; e como sugestão, pensou-se em toda a terça-feira, após as reuniões de Comissões; para que
assim possam estar acompanhando de perto o serviço prestado a população; onde ter recebido muitas
reclamações da população e visto também em grupos de WhatsApp, falou sobre a necessidade de uma
maior aproximação para saber como anda o funcionamento, conversar com os profissionais; relatou
sobre a falta de alguns medicamentos que são citados nos apelos da população, por estarem em falta; e
que com esse acompanhamento mais de perto, poderá assim ter uma opinião mais formada sobre os
problemas e necessidades; deixou o convite a todos os membros da Comissão de Assistência Social,
Educação e Saúde, para que uma vez por semana se faça essas visitas de interesse de todos; reiterou
uma demanda que existe desde dois mil e dezenove, em relação aos profissionais que deveriam trabalhar
no CAPS do Município, onde dentre esses profissionais, está o psiquiatra, onde entre a população
existem muitos que dependem do serviço desse profissional; onde até o momento não tem um
profissional da área efetivado prestando o serviço a essa população que necessita; solicitou assim, um
Ofício onde reitera o pedido da contratação de um profissional da área da Psiquiatria; falou também
sobre o reajuste de piso salarial dos profissionais da educação no Município de Apuí, onde houve uma
alteração de trinta e três por cento; pediu que seja encaminhado ao Prefeito Municipal e ao Secretário
Municipal de Educação, pedindo para que seja feito essa correção, onde a data base é para o dia primeiro
de março, onde nesse ano existe mais um motivo, pois será realizado um concurso público, e é
necessário que quando for lançado o Edital, já venha com esse reajuste nos valores dos salário; falou
também sobre as ruas do perímetro urbano Municipal, onde é possível ver muitos buracos e trechos que
dificultam o acesso dos moradores, sabendo que esse ano é ano político, e existe o projeto de dezesseis
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quilômetros de asfalto para ser entregue para o Município de Apuí, existe a necessidade de fazer a
cobrança da entrega desse asfalto onde além de melhorar o acesso e trânsito de veículos deixará também
a cidade com aspecto melhor; foi passado a fala ao Presidente da Câmara o Vereador Jonas Neves de
Castro; onde falou que em relação a entrega do asfalto, informou que a empresa que ganhou a licitação,
chegará nesse mês ainda no Município para se instalar; o Vereador Gevan Pires Barbosa pediu que seja
enviado um Ofício ao Governador Estadual, pedindo uma data início das obras no Município; informou
que no dia quatorze de fevereiro, retornará as aulas nas Escolas Estaduais Gilberto Mestrinho e Maria
Curtarelli. A tribuna esteve a disposição do Vereador Antônio Carlos Moisés Franco; cumprimentou a
todos Vereadores que ali se faziam presentes em nome do Presidente da Câmara; solicitou um Ofício
ao Prefeito Municipal, pedindo para que ao começar os procedimentos para o asfaltamento das ruas, e
iniciarem a drenagem dos esgotos, que comecem pelo Bairro da Morena; pediu que ao ser entregue e
protocolado na Prefeitura Municipal, que seja enviado uma cópia para ele, para que ele possa apresentar
aos moradores do Bairro da Morena; seguindo relatou sobre a queda e quebra de postes na zona rural
do Município de Apuí, pediu que seja enviado um ofício ao Comitê de Gestão do Programa de
Eletrificação Rural do Governo Federa Luz Para Todos, solicitando manutenção na rede elétrica nas
vicinais comtempladas pelo Programa de Eletrificação Rural do Governo Federa Luz Para Todos; foi
passada a fala ao Vereado Bruno José de Morais, onde relatou sobre as diversas ruas que estão
intrafegáveis, dentro da zona urbana, relatou também sobre todos os pedidos não atendidos no ano
passado onde pediu em Ofício a recuperação de algumas ruas específicas que estão intransitáveis, falou
sobre a ambulância do Distrito do Sucunduri que se encontra parada esperando o conserto; foi passada
a fala ao Vereador Antônio Carlos Moisés Franco, onde pediu ao Presidente da Câmara para que o mais
rápido que puder, instale os microfones individuais para as bancadas dos Vereadores. A tribuna esteve
a disposição do Vereador Pedro Renato Frozzi; cumprimentou a todos os Vereadores em nome do
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Presidente da Câmara, cumprimentou a todos os fundiários que se faziam presente; solicitou um Oficio
para a Secretária de Saúde, pedindo que envie, testes para a detecção do vírus da COVID-19, para o
posto de saúde do Distrito do Sucunduri, evitando a circulação de pessoas, que precisariam se deslocar
para o Centro de Apuí, fazendo com que a disseminação do vírus diminua; falou sobre alguns casos
onde os moradores do distrito, se deslocam para o centro de Apuí, e devido ao horário que chegam aqui,
não podem fazer o teste, gerando assim, custo pessoal para o munícipe e um risco a mais de se
contaminar ou em caso de ter contraído o vírus, transmita a outras pessoas; pediu que seja feito um
Oficio para a Secretária de Saúde pedindo esclarecimentos em relação a contratação do profissional
odontológico para o Distrito do Sucunduri, onde há mais de cinquenta dias, a população aguarda uma
resposta e um profissional capacitado para atendê-los; registrou o seu repúdio a Amazonas Energia, que
deixou a população do quilometro cinquenta e cinco e Distrito do Sucunduri, dois dias e meio sem
energia elétrica; onde é sabido que as falhas são culpa da equipe, onde não cobram melhorias e trocas
de peças, mesmo sabendo da sua situação atual, o que acarretou em prejuízos, aos moradores e
comerciantes do entorno, onde se é sabido da burocracia que existe e do desgaste que cada um que for
exigir ressarcimento sofrerá; falou sobre a indignação que vem causando o caso da escola municipal do
Distrito do Sucunduri, onde foi se alongando os prazos para a entrega da obra, e até hoje não foi
concluída e entregue; falou da necessidade de pulso firme em relação aos ganhadores de obras
municipais, onde como esse caso, não se pode deixar um engenheiro desse concorrer a nenhuma
licitação municipal de obras, vendo que não concluem as obras, não obedece os prazos dados; foi
passado a fala ao Presidente da Câmara o Vereador Jonas Neves de Castro, onde disse que tem sim que
ser tomado uma atitude em relação aos ganhadores de licitações, onde os mesmos não poderiam mais
concorrer a nenhuma licitação devido ao péssimo serviço que vem sendo prestado, reatou o retorno das
aulas, onde tinham sido informados que a obra estava pronta e seria oficializada e entregue, e se isso é
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uma inverdade, precisa ser tomado uma atitude, sugeriu que se for preciso ir in loco, ver a obra e após
ir com o Prefeito Municipal e o engenheiro responsável que que tenha um prazo e um documento e
acompanhamento jurídico estipulando passos e atitudes a tomar; foi passada a fala para a Vereadora
Gesiane Pereira, onde informou que não é só essa escola que está com problemas no termino, deu o
exemplo da escola do Bairro São Sebastião onde não se vê um funcionário trabalhando; o Vereador
Pedro Renato Frozzi, falou do repúdio de alguns pais de alunos, devido ao descaso com os moradores
que tem filhos e dependem da conclusão da escola para retorno as aulas onde se sabe, do jeito que se
encontra atualmente não é possível o retorno; falou também sobre o aumento no número de alunos,
pediu que fosse enviado um Ofício ao Secretário de Educação, relatando que a Kombi cedida, para fazer
o transporte dos alunos do Palomito até o Sucunduri do outro lado da balsa, hoje não tem mais
capacidade, pois só naquele setor são mais de vinte alunos, onde vê-se a necessidade de se providenciar
um micro-ônibus, e essa Kombi serviria para o setor da Vicinal Nossa Senhora Aparecida na SEPAR,
onde se encontra de onze a treze alunos. A tribuna esteve a disposição do Vereador Juvenal Belo da
Hora, cumprimentou a todos os Vereadores em nome do Presidente, cumprimentou a todos os
funcionários; falou sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Prefeito Municipal nas vicinais, no
trabalho de recuperação das estradas; solicitou um Oficio ao Prefeito Municipal, agradecendo por todo
o trabalho de recuperação das estradas que vem sendo feito no Município de Apuí; pediu um Oficio ao
Prefeito Municipal solicitando que seja feito o cascalhamento dos dois morros principais do Trinta, pois
veículos se não forem traçados, não conseguem subir aqueles morros nesse período de chuva, falou
também sobre a necessidade de se fazer a recuperação emergencial de pontos críticos da vicinal Canaã,
setor Estrada Nova, onde começará a recuperação; solicitou um Oficio pedindo a relação das Vicinais
do Município de Apuí, que foram contempladas neste ano com o Programa Luz para Todos e quando
começará; Solicitou um Oficio ao Prefeito Municipal solicitando um planejamento para instalação de
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Internet para a população do Setor da Prainha, pois junto com a internet vem a melhoria da vida de cada
um, como poder cumprir várias tarefas, se conectar a longa distâncias, tornando a vida de cada munícipe
mais dinâmica; solicitou um Ofício ao Prefeito municipal pedindo para que seja tomado providências
para disponibilizar exames de ultrassonografia para que seja realizado no município; pois a clínica que
prestava esse serviço, se encontra fechada, fazendo com que moradores da cidade seja obrigado a se
deslocar até Porto Velho – RO, o que faz com que acarrete gastos, que poderiam ser sanadas se tivesse
essa prestação de serviço no Apuí; o Vereador Antônio Carlos Moisés Franco pediu a fala onde
informou que no contrato da construtora responsável pelo asfaltamento das ruas de Apuí, não consta o
manilhamento para o escoamento de enchorradas e esgoto, constando apenas calçadas e meio-fio, onde
se sabe que rua asfaltada sem manilhamento para o escoamento de água, tem sua duração reduzida
acarretando em rachaduras e perda do material implementado; pediu para que seja feito a cobrança ao
Prefeito Municipal, para que seja construído ou adquirido manilhas para ser usada nas ruas que
receberão asfalto; o Vereador Juvenal Belo da Hora solicitou o contrato da empresa que ganhou a
licitação de pavimentação asfáltica do Munícipio de Apuí, para que seja analisado por todos os pares da
CMA, juntamente com o jurídico; a tribuna está à disposição do Vereador Éber José da Silva,
cumprimentou a todos os Vereadores e funcionários da Casa; falou sobre os trabalhos feitos no ano de
dois mil e vinte e um pelo Prefeito Municipal, onde o foco foi a Secretaria de Obras, com a recuperação
das estradas, começando pelo Trinta Setor Estrada Nova, onde foi um serviço prestado por outra
empresa, e que recebem críticas de muitos moradores da região, pelo serviço de baixa qualidade, onde
não houve respeito com os moradores, e não teve a obra seguindo o que era exigido no projeto; foi
passada a fala ao Vereador Antônio Carlos Moisés Franco onde informou que o Prefeito Municipal não
está pagando a equipe responsável pela obra, sendo sujeito a terem que entregar a obra; foi passada a
fala ao Presidente Jonas Neves de Castro, onde informou que está sujeito essa empresa ganhar a obra e
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fazer todo o trecho do Setor Estrada Nova, entre Apuí e Novo Aripuanã, onde disse ser preciso, uma
maior atenção por parte dos Vereadores para evitar que situações assim aconteçam, e que pode ser
pesado em ter uma equipe para ser analisado os projetos, para saber como agir em cada obra dentro do
Município; o Vereador Éber José da Silva, falou da situação das estradas vicinais do Setor Coruja, onde
mais da metade das estradas estão aguardando as máquinas para serem recuperadas; dentro da Zonas
Urbana, falou sobre a cidade em si que se encontra abandonada, com ruas esburacadas e intransitáveis;
relatou a dificuldade que tem em ser atendido pelo Prefeito Municipal; sobre iluminação pública relatou
ter passado o ano de dois mil de vinte e um pedindo para que em especial o Bairro JK tivesse suas
lâmpadas que se encontram queimadas substituídas por novas, e em nenhuma das vezes teve seu pedido
atendido, contou sobre uma ponte na Rua Brasília no Bairro Cachoeirinha onde pediu várias vezes para
ser arrumada, onde já foi arrumada duas vezes, e a mesma ponte se encontra agora ruindo novamente,
devido a serviços de péssima qualidade que são feitos; citou a obra da faculdade da UEA, onde segundo
relatos que ouviu, a mesma empresa que iniciou a obra anos atrás, ganhou para concluir, e segundo
conversa com profissionais que trabalharam na obra, ela novamente não será finalizada; pediu de todos
os Vereadores que tenham mais atenção nas obras que são feitas e que irão ser feitas no município, para
que não aconteça situações que venham a prejudicar a finalização da obra, o gasto com dinheiro público
e o cumprimento de prazos. A tribuna esteve à disposição do Presidente Jonas Neves de Castro,
cumprimentou a todos os vereadores que ali se faziam presente; solicitou um Ofício para a Secretária
de Saúde, para o Prefeito Municipal, para que seja montado um local para ser realizado o teste do
COVID, onde antes era feito no hospital, hoje é feito na Secretaria de Saúde, e não existe um
distanciamento na fila, e que ao ir fazer o exame, as pessoas correm risco de se não tiver contaminado,
se contaminar com o vírus, e para todo os processos dentro do prédio da secretaria, como entrega de
documentos ou reunião, é preciso passar pelo meio de pessoas com sintomas da doença, o que facilita
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a contaminação de outras pessoas; o Vereador Gevan Pires Barbosa pediu a fala, onde falou que é
partidário e vê a necessidade da descentralização dos trabalhos de exame que são feitos na Secretaria,
pois essa mistura de papeis, traz risco para a população e para os funcionários que já tem várias funções
ali dentro; foi passada a fala ao Vereador Bruno José de Morais, onde sugeriu que os testes de Covid
sejam feito em cada posto de saúde, em uma sala para essa triagem; o Presidente Jonas Neves de Castro,
informou que não tem a necessidade de espalhar nos postos, pois existem pessoas ali que podem vir a
se contaminar, mas que seja arrumado um local só para a realização desses testes, sem ter ligação
diretamente com o prédio da Secretaria de Saúde, falou também sobre o pagamento de um abono para
bioquímicos, para que não fique concentrado a realização só por duas pessoas; foi passada a fala para a
Vereadora Gesiane Pereira, onde falou sobre o exame ser realizado apenas na parte da manhã, onde
existem pessoas que podem estar na cidade justamente para a realização do teste e não poder por motivo
de horário, como foi o caso citado dos moradores das vicinais, foi passada a fala ao Vereador Pedro
Renato Frozzi, onde falou da necessidade de uso de roupa adequada por parte dos funcionários que estão
nessa linha de frente fazendo os exames, para que evite a contaminação de outras pessoas, ou a própria;
o Presidente Jonas Neves de Castro, solicitou um Ofício para o Prefeito Municipal e para a Secretária
de Saúde, uma listagem dos funcionários do CAPS, onde existem funcionários contratados, mas o prédio
não está funcionando, onde dentre os profissionais de mais importância, como o Psicólogo e o Psiquiatra
não tem nenhum contratado para atender a população que necessita desse serviço; falou sobre o discurso
individual de cada Vereador, que tem que ser mantido com pulso firme e união entre todos os pares no
Legislativo, para que as cobranças sejam respondidas, falou da necessidade onde um Secretário exerça
o cargo administrativo, para que possa resolver problemas como esse, da falta de profissionais,
montando uma equipe preparada, para resolver situações para o bem maior da população, e não tendo
que se desdobrar em várias funções como a Secretária de Saúde vem fazendo; solicitou um Ofício ao
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Secretário de Educação pedindo que seja enviado a Listagem dos novos gestores das escolas e creches
municipais e o calendário escolar do ano de 2022; solicitou um Oficio ao Prefeito Municipal e ao
Secretário de Obras, pedindo que seja recuperado as ruas do Bairro JK, que se encontram intrafegáveis.
Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, às 09:58 (nove horas e cinquenta e oito
minutos), sob a Proteção de Deus, declarou encerrada a 38º (Trigésima Oitava) 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 07/02/2021 (sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois).

Jonas Neves de Castro

Juvenal Belo da Hora

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Éber José da Silva
SEGUNDO SECRETÁRIO

Maxsael Fernandes da Luz
Vereador

Antônio Carlos Moises Franco

Pedro Renato Frozzi
SEGUNDO SECRETÁRIO

Leonilda Iaski da Rocha Supi
Vereador

AUSENTE COM PORTARIA

Gesiane Pereira

Vereador

Vereadora

Bruno José de Morais

Daniel Nonato Paz

Vereador

Vereador

Gevan Pires Barbosa
Vereador
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