ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Ata da 42º (Quadragésima Segunda) Sessão Ordinária, do 2º (Segundo) Período da 9º (Nona)
Legislatura. Realizada em 14/03/2022 (quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois), às
08h07 (oito horas e sete 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 Juvenal Belo da Hora Vice Presidente,
e Secretariado pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Éber José da Silva, constatou-se a presença
dos seguintes Vereadores: Daniel Nonato Paz, Bruno José de Morais, Antônio Carlos Moises
Franco, Gesiane Pereira, Leonilda Iaski da Rocha Supi, Pedro Renato Frozzi, Gevan Pires Barbosa
e constatou a ausência do Vereador Jonas Neves de Castro (ausente com justificativa) e do Vereador
Maxsael Fernandes da Luz (ausente com Justificativa). Constatado quórum regimental para
abertura dos Trabalhos, o Presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta a Quadragésima
Segunda Sessão Ordinária do Segundo Período da Nona Legislatura, às 08h07 (oito horas e sete
minutos). O Presidente solicitou que fosse lida a 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: Aviso de Licitação da Comissão de
Licitação da Prefeitura Municipal, tornando público o Processo Licitatório n° 010/2022, PE n°
001/2022; Aviso de Licitação da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, tornando público
o Processo Licitatório n° 011/2022, PE n° 002/2022; Oficio N° 015/2022–SEMAD –
Encaminhamento do Projeto de Lei Municipal n° 005 de 09 de março de 2022; Oficio N° 054/2022–
CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Antônio Carlos Moises Franco, solicitando a
disponibilização de uma equipe, caminhão caçamba e uma pá carregadeira para recuperação de
pontos críticos na Vicinal Três Estados com atenção especial a Vicinal Linhares; Oficio N° 057 e
058/2022–CMA – CONGRATULAÇÃO formulada pelo Vereador Antônio Carlos Moises Franco,
congratulando o Prefeito e secretária pela celeridade em atender os clamores da população em
providenciar a contratação de um psicólogo e psiquiatra para o Município; Oficio N° 059/2022–
CMA – Reiteração ao oficio n° 013/2022-CMA; Oficio N° 062/2022–CMA – Reiteração ao oficio
n° 012/2022-CMA; Oficio N° 063/2022–CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Juvenal Belo
da Hora, solicitando a possibilidade de deslocar as maquinas após o termino da recuperação das
estradas do Setor Estrada Nova para o Setor coruja; Oficio N° 064/2022–CMA – Solicitação
formulada pelo Vereador Juvenal Belo da Hora, solicitando a possibilidade de aproveitando que as
máquinas que já se encontram no Setor Estrada Nova terminem o trecho de aproximadamente 400
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metros que interligue a Vicinal Canaã a Vicinal Brasil Novo; Oficio N° 065/2022–CMA –
Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando a possibilidade de incluir no
Programa de Eletrificação Rural Luz para Todos o trecho compreendido entre a balsa do Distrito
do Sucunduri até a divisa de Apuí com Maués (Setor Rio Abacaxi); Oficio N° 066/2022–CMA –
Solicitação formulada pelo Vereador Juvenal Belo da Hora, solicitando recuperação emergencial
em pontos críticos no km 40 alagados da rodovia AM 174; Oficio N° 067/2022–CMA – Solicitação
formulada pelo Vereador Juvenal Belo da Hora, solicitando a possibilidade de término da
implantação do sistema de eletrificação Rural (Luz Para Todos) na Vicinal Gaúcha, vicinal Boa
Esperança e vicinal Brasil Novo; Oficio N° 068/2022–CMA – CONGRATULAÇÃO formulada
pelo Vereador Juvenal Belo da Hora, congratulando o prefeito pelos relevantes serviços prestados
na recuperação das Vicinais de nosso Município mesmo no período chuvoso; Oficio N° 069/2022–
CMA

–

Reiteração

ao

oficio

n°

006/2022-CMA;

Oficio

N°

070/2022–CMA

–

CONGRATULAÇÃO formulada pelo Vereador Gevan Pires Barbosa, congratulando o prefeito
pela aquisição de novos móveis escolares, cadeiras e matérias didáticos; Oficio N° 071/2022–CMA
– Solicitação formulada pelo Vereador Pedro Renato Frozzi, solicitando a reiteração ao oficio n°
006/2021-Mesa diretora; Oficio N° 073/2022–CMA – Solicitação formulada pelo Vereador Gevan
Pires Barbosa, solicitando a possibilidade de autorizar o legislador realizar uma construção de
lombada (quebra-molas) na Avenida Minas Gerais, em frente à Escola Estadual Professor Gilberto
Mestrinho; Oficio N° 074/2022–CMA – Que encaminha ao Prefeito o abaixo assinado; Atestado
Médico do Vereador Maxsael Fernandes da Luz; Oficio N° 039/2022-SEMSA- Resposta ao oficio
n°018/2022-CMA; Oficio N° 049/2022-SEMSA- Relatório de Movimento de Atividades das
Equipes de Saúde. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a inscrição dos oradores que irão
usar a tribuna, pela ordem a Tribuna esteve à disposição do Vereador Pedro Renato Frozzi,
cumprimentou a todos os Vereadores, funcionários e público presente; solicitou que fosse feito um
Ofício ao Secretário de Educação e ao Prefeito Municipal, cobrando que tenha um professor fixo
na Comunidade Indígena do Senhor Roberto Crixi, onde atualmente as crianças dessa comunidade
estão sem participar das atividades escolares, onde é visível o interesse da comunidade em ter uma
escola, para que os alunos possam ter acesso a um grande conjunto de conhecimentos sem perder
as características tradicionais de sua organização social, crenças e hábitos; pediu também que seja
incluído no Ofício, a necessidade da aquisição de material de construção para que possam concluir
a obra da escola da comunidade e a aquisição de materiais escolares; solicitou outro Ofício ao
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ-AM, SITUADO A AVENIDA TREZE DE NOVEMBRO, PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 305 CENTROAPUÍ-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

2

ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Secretário de Educação, onde pede que seja realizado uma logística com o ônibus para realizar o
transporte dos atletas do Distrito do Sucunduri, que disputarão o Campeonato Municipal; Pediu que
fosse feito também um Ofício ao Deputado Federal Atila Lins, para que interceda, junto com a
FUNASA, para que seja possível adquirir novos kits de SALTA-Z, para as Comunidades Ramal do
Bena, Pedro Colares e Barra de São Manoel, onde será de grande ajuda e onde a água potável é de
difícil acesso pelos seus moradores; pediu também no mesmo Ofício pede que ele interceda
juntamente com a FUNASA, para que seja implantado com celeridade o projeto de saneamento
básico, e a rede de distribuição de água do Distrito do Sucunduri; parabenizou o Capitão da Polícia
Militar de Apuí, o Senhor Roberto Carlos, onde tem feito um trabalho para que seja resguardado a
segurança de toda a população de Apuí; parabenizou a equipe de trabalho da CMM em nome do
Chefe de equipe o Senhor Raimundo, pelo trabalho que foi feito na recuperação de trechos na
estrada entre Apuí e o Distrito do Sucunduri, e pela recuperação de alguns bueiros rompidos. A
Tribuna esteve à disposição do Vereador Antônio Carlos Moisés Franco; cumprimentou a todos
que ali se faziam presente, em nome do Presidente, falou sobre todas as discordâncias e
divergências com outras pessoas que existe no seu trabalho, falou também sobra a parceria que tem
com o Prefeito Municipal em prol de um bom trabalho para a população, comentou sobre o ocorrido
onde foi chamado de mentiroso por um Deputado Federal, falou que não aceitará mais políticos
virem em Apuí, fazer falsas promessas, pediu também para que os seus Pares não o atrapalhem a
fazer o seu trabalho de Vereador; solicitou um Ofício para a Coordenadora da SEDUC do estado
do Amazonas, para que seja tomado providências em relação ao Ensino Tecnológico nas Escolas
Municipais de Apuí, onde muitos alunos como na Escola do Setor Três Estados, estão sem estudar,
por falta de funcionamento; o Vereador Gevan Pires Barbosa pediu a fala, onde perguntou ao
Vereador se existe os aparelhos para o Ensino Tecnológico instalados na Escola; o que foi
informado que os equipamentos estão há dezoito anos existe o ensino Tecnológico na Escola;
solicitou um Ofício ao Senhor Elias, conhecido como Sat, para que veja a possibilidade da
instalação da rede de fibra ótica, em toda a extensão da Vicinal Três Estados, principalmente no
Setor Nova Vida; pediu um Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de obras, para que seja
instalado os canos em todo o cruzamento entre a Avenida Acre com a Rua Minas Gerais; solicitou
um Ofício ao Secretário de Educação, para que seja enviado a empresa ganhadora da licitação para
que seja feito a limpeza de todos os ares-condicionados da Escola Municipal Vilma Lemos, e da
Escola Municipal Ulisses Guimaraes; pediu que fosse feito um ofício ao Prefeito Municipal e ao
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Secretário de Educação, para que seja iniciado um projeto de escolinha de futebol, para todas as
crianças que tiverem interesse; pediu para incluir no Ofício também, sobre não aceitar mais que
seja dado aulas de qualquer esporte, cobrando mensalidade dos alunos no âmbito do Ginásio de
Esporte Municipal, pois se trata de um espaço público e para o uso da coletividade, onde já teve
casos de ser cobrado cem reais de mensalidade para que uma criança possa fazer aulas de futebol.
A tribuna esteve a disposição do Vereador Gevan Pires Barbosa, cumprimentou a todos os que ali
se faziam presentes em nome do Presidente em exercício; falou sobre a necessidade do Projeto que
trata do reajuste salarial e a revisão dos planos de cargos e carreiras dos servidores públicos, venha
para a Câmara Municipal para que possa ser debatido por todos os Pares, é sabido que existe uma
Comissão que está trabalhando nesse projeto, mas é necessário que haja celeridade nesse projeto,
para que possa ser debatido e votado; falou sobre a aquisição de carteiras para os alunos das escolas
municipais e creches, onde após uma visita na Creche Doce Lar Irmã Inês, verificou-se que o
mobiliário não é adequado para a totalidade de crianças daquela Creche; solicita em Ofício para
que ele revise esse problema destinando essas carteiras que tem um tamanho maior e inapropriado
para as crianças menores para as escolas e para as creches, que seja adquirido carteiras com tamanho
adequado para faixa etária dessas crianças; ainda na visita pôde-se verificar a cerâmica da rampa
de acesso as salas que trata de uma cerâmica muito lisa, o que a torna inapropriada para o local,
devido ao grande fluxo de crianças; solicitou então que seja pensado em uma forma de deixa essa
passarela menos perigosa colocando algum material antiderrapante ou se necessário que seja feito
a substituição dessa cerâmica; solicitou um Ofício a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras,
indagando sobre se de fato irá começar a funcionar no Município de Apuí, o que falta para começar
a operar. A Tribuna esteve à disposição do Vereador Bruno José de Morais, agradeceu a todos que
se faziam presente; falou sobre o seu acesso direto com o Deputado Federal Sidney Leite, o Senador
Plínio Valério e o Deputado Estadual Doutor Gomes, onde sempre foi prontamente atendido, falou
sobre as reuniões que teve no gabinete do Deputado, onde dentre os vários assuntos tratados, foi
conversado sobre a aquisição da ambulância quatro por quatro para o Distrito do Sucunduri, e que
custaria um total de trezentos e oitenta mil reais, onde esse valor seria disponibilizado na conta da
Prefeitura Municipal, onde a partir do momento que é repassado para a Prefeitura, que gere esse
valor em dinheiro é o Prefeito; falou sobre uma conversa que já teve com o Prefeito, e que com ele
retornando da sua viagem, sentará novamente com ele, para que seja adquirido essa ambulância;
solicitou um Ofício ao Secretário de Obras e para o Senhor Luiz Vuicik, para que seja feito a
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instalação da tampa de um bueiro no cruzamento da Avenida Manaus com a Rua Brasília, em frente
a antiga lanchonete do Vô, pois, por estar aberta está sendo a responsável por vários acidentes;
pediu também que seja feito uma Moção de Aplausos, para o servidor Fábio Macedo que atua no
Posto de Saúde Anísio Teixeira, pelo serviço sempre atencioso e humanitário que vem prestando a
toda a população Apuiense, no seu nome para o todo os funcionários; pediu para que fosse reiterado
para o Prefeito Municipal, Secretário de Obras e para o Senhor Luiz Vuicik, o Ofício pedindo para
que seja feito o corrimão das pontes da Rua Rio Juma e da Avenida Manaus, pois nesse período de
chuva se tornam escorregadias tornando-as perigosas para quem realiza a sua travessia; solicitou
um Ofício para a Secretária de Saúde, pedindo que seja disponibilizado uma das caminhonetes
quatro por quatro, para que possa ficar no Distrito do Sucunduri, pois a ambulância que tem no
Distrito do Sucunduri, é pequena e tem dificuldades para rodar nesse período chuvoso; solicitou
um Ofício para a Secretária de Saúde e para o Diretor do Hospital Eduardo Braga, pedindo
informações pertinente a UCI que estava sendo construída, onde até o dia de hoje não está
funcionando, e pode-se ver que as obras foram concluídas; solicitou um Ofício de Parabenização
ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação, sobre o pedido que fez há anos onde solicitava
a contratação de mais uma professora para a sala do Maternal da Creche; pediu para que seja feito
um Ofício sobre a contratação dos Anjos que ajudam os motoristas de ônibus a cuidar das crianças
durante o percurso percorrido por esses alunos; o Vereador Gevan Pires Barbosa, pediu a fala, onde
pediu para que se possível inclua juntamente o seu nome nesse Ofício, e sugeriu para que seja
incluído no Edital do Concurso Público que terá, vagas de Anjos, para que assim possam ter
profissionais concursados atuando nesse serviço; o Vereador Bruno José de Morais, solicitou que
nesse mesmo Ofício, sobre a urgência na contratação de guardas municipais para controlar as
entradas e as saídas das Creches que tem no Município; Solicitou um Ofício Convite ao Secretário
de Agricultura, para que terça feira dia vinte e dois se faça presente na Reunião das Comissões,
para conversarem sobre as demandas das Secretaria, sobre o programa de inseminação bovina,
sobre os custos envolvidos, e se o agricultor tem algum custo, saber também quais agricultores que
tem direito a esse programa; sobre o Ofício o Vereador Gevan Pires Barbosa pediu em relação a
Azul Linhas Aéreas Brasileira, que seja encaminhado ao Senador Plínio Valério, ao Deputado
Federal Sidney Leite e ao Deputado Estadual Doutor Gomes, para que ajude o Município nessa
demanda. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a Leitura da Ordem do Dia;
PARECER CONJUNTO N° 005/2022- CLJRF/CFO- o qual dispõe da prorrogação de Licença do
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cargo de Vice-Prefeito Municipal, por motivos de doença pelo Prazo de 06 (seis) meses, sem
prejuízo a remuneração; após a leitura, foi colocado em discussão, e como se tratava de um motivo
de doença de conhecimento de todos, todos foram muito humano com toda a situação que envolvia;
após a discussão foi colocado em votação onde foi aprovado por unanimidade; PARECER
CONJUNTO N° 006/2022- CLJRF/CFO-O qual dispõe da ‘‘revisão geral dos vencimentos dos
cargos do quadro de Pessoal Permanente, quadro de funções gratificadas-FG, e do quadro de cargos
de provimento em comissão ordenados por simbologia CC-I, CC-II, CCIII, CCIV e dá outras
providências, sem ressalvas”; após a leitura, foi colocado em discussão e como já tinha sido
amplamente discutido, foi colocado em votação onde foi aprovado por unanimidade. PARECER
CONJUNTO N° 007/2022-CLJRF/CFO- O qual dispõe da Revisão geral dos subsídios dos
vereadores de que trata a Lei Municipal N°444, de 26 de novembro de 2020 e dá outras
providências; após a leitura, foi colocado em discussão e como já tinha sido amplamente discutido,
foi colocado em votação onde foi aprovado por unanimidade. PARECER N° 001/2021-CFOCONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA, o qual foi solicitando através do ofício N°
005/2022-SEMFA; após a leitura, foi colocado em discussão, após colocado em votação onde foi
aprovado por unanimidade; Indicação N° 003/2022, de autoria do Vereador Antônio Carlos Moises
Franco o qual requer a interligação do travessão da Vicinal Cacoal com Vicinal Igarapé do Meio
no Setor Três Estados; após a leitura, foi colocado em discussão; o Vereador Antônio Carlos Moisés
Franco, falou sobre a Indicação, onde se trata de uma promessa feito a população no período
político, e que beneficiará todos que moram naquele entorno com uma maior rapidez de
deslocamento; após colocado em votação onde foi aprovado por unanimidade. Requerimento
N°001/2022-GVDNP- REQUERENDO MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO; após a leitura, foi
colocado em discussão; o Vereador Daniel Nonato Paz falou sobre todo o trabalho que vem sendo
prestado pela equipe da Saúde, por estar sempre atuante na linha de frente do enfrentamento do
COVID-19, se doando diariamente por um bem maior, mesmo tendo um risco a sua saúde e a saúde
de sua família; após a discussão foi colocado em votação, e foi aprovado por unanimidade; foi
incluído durante a Sessão, o requerimento de Nº001 do Vereador Gevan Pires Barbosa e do
Vereador Bruno José de Morais, onde pede uma Moção de aplauso e congratulação ao Senhor Fábio
Macedo e a todos os funcionários do Posto Anísio Teixeira; após a discussão foi colocado em
votação e foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor
Presidente, às 09:55 (nove horas e cinquenta e cinco minutos), sob a Proteção de Deus, declarou
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ-AM, SITUADO A AVENIDA TREZE DE NOVEMBRO, PRAÇA DOS TRÊS PODERES Nº 305 CENTROAPUÍ-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

6

ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
encerrada a 42º (Quadragésima Segunda) 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 14/03/2022 (quatorze de março do ano de dois mil e vinte e dois).
AUSENTE COM JUSTIFICATIVA

Jonas Neves de Castro

Juvenal Belo da Hora

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE
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