ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017.
Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de 2017, às 19:15 horas, contando com a
presença de 10 (dez) dos Senhores Vereadores e observando a ausência justificada
do Vereador Rafael Alves de Azevedo, que encontra-se com seu filho internado no
Hospital, o Presidente Fábio Salomão Lopes, declarou abertos os trabalhos desta
reunião e convidou a todos para que de pé fizessem as orações iniciais. Na
sequência cumprimentou e agradeceu a presença de todos os Vereadores e em
especial da assistência que se fazia presente.
Na sequência, o Presidente passou a palavra ao Vereador Adeilto Alves, primeiro
Secretário, para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e achada
conforme foi aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores sem qualquer
observação. Dando continuidade foram lidos pelo Vereador Tesoureiro Adriano
Gomes de Melo, os seguintes ofícios que foram enviados pelo Prefeito Municipal
em respostas a diversos Requerimentos dos Vereadores:
Ofícios nºs 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165/2017. Após a leitura dos
ofícios, o Presidente ressaltou e agradeceu a atenção do Senhor Prefeito e de sua
assessoria, que atendendo sua solicitação está prestando as informações e
respondendo aos Senhores Vereadores em seus requerimentos. Em seguida foram
lidos, votados e aprovados por unanimidade dos presentes os seguintes
Requerimentos:
Requerimento 0113/2017 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que
dispõe sobre: Confecção e Instalação de Placas Proibindo o Estacionamento de
Veículo em um dos Lados da Rua José Godinho Sobrinho; Requerimento
0114/2017 de autoria do Vereador Geraldo Ferreira de Miranda, que dispõe sobre:
Construção de uma Passarela na lateral da ponte a ser construída no final da Rua
Bom Jesus no Bairro Curumim; O Vereador Geraldo autor justificou, dizendo que
este pedido é complementação ao requerimento do Vereador Elias que foi
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aprovada na sessão anterior e que seu objetivo é dar mais segurança aos pedestres
quando estiverem passando pela ponte.
Requerimento 0112/2017 de autoria dos Vereadores Elias Vieira dos Santos e
Fábio Salomão, que dispõe sobre: Realização de Parceria com o Clube do Cavalo
para Construção de uma Pista de Motocros nos Terrenos Daquela Associação,
localizado na entrada do catequese/saída para Malacacheta; O Presidente como
um dos autores, ressalta a importância da Associação do Cavalo, cumprimenta a
presença do Lexa que é um dos dirigentes da Associação e se diz um entusiasta do
esporte a exemplo de outros vereadores que até praticam o esporte.
O Vereador Elias ao cumprimentar o Lexa, diz que este é um esporte saudável e
que o custo para construção de uma pista será muito pequeno para a Prefeitura. O
Vereador Anaximandro ao votar favorável disse que o ideal era que a Prefeitura
construísse esta pista em terrenos pertencentes á própria municipalidade e não em
terrenos particulares.
Requerimento 0115/2017 de autoria do Vereador Elenisio Mendes da Cruz, que
dispõe sobre: Estudo para Iluminação do Campo de Futebol localizada nos
terrenos do Senhor DAÍ, filho do finado Delfino, da Comunidade do SEPAS; O
Vereador Elenisio disse que traz à apreciação de todos, um pedido que é dos
moradores da região do SEPAS e pede o apoio de todos.
Requerimento 0116/2017 de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo, que
dispõe sobre: Criação de Um Programa de Incentivo às Pessoas Físicas ou jurídicas
que Queiram Instalar Indústrias, fábricas e Clinicas Médicas no Município de
Água Boa; O Vereador Adriano disse que Água Boa é um município carente de
oportunidades de emprego e que cabe aos poderes executivos e legislativo buscar
alternativas para atrair industrias, fábricas e principalmente clínicas médicas. Disse
que este incentivo poderia ser tanto através de benefícios fiscais quanto à doação
de terrenos.
Requerimento 0117/2017 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes de Melo e
Elenisio Mendes da Cruz, que dispõe sobre: Criação de Feirinhas Itinerantes nos
dias de Semana, nas sede, no Distrito e Povoados do Município de Água Boa; O
Vereador Adriano como um dos autores, disse que não se deve confundir as
Feirinhas que estão sendo propostas com a que já acontece aos sábados que já é
reconhecida e é sucesso.
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Disse que o objetivo desta feira itinerante é para possibilitar aos produtores uma
outra alternativa de renda e que nesta feira também poderá ser vendidos outros
produtos, gerando assim novos empregos em nosso Município.
Requerimento 0118/2017 de autoria do Vereador Amarildo Alves de Almeida, que
dispõe sobre: Construção de Rede Coletora de Esgoto em toda a extensão da Rua
Natinho Freire no Bairro Santa Clara; O Vereador Anaximandro disse que o
problema do saneamento básico de Água Boa é coisa muito séria e declara que já
existe um movimento através do faceboock que visa chamar a atenção de todos
para a recuperação do Rio Água Boa que está morrendo e que sobre ele hoje todos
sabem que corre apenas as águas das pias, vasos e tanques.
Requerimento 0119/2017 de autoria do Vereador Amarildo Alves de Almeida, que
dispõe sobre: Extensão da Rede Coletora de Esgoto Sanitário na Rua do Cruzeiro,
iniciando na porta da casa da Sra. Francisca e finalizando na porta da Igreja Deus
é Amor;
Requerimento 0120/2017 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que
dispõe sobre: Reabertura e Cascalhamento da Estrada da Região de Mumbuca,
por onde passa o transporte Escolar; O Vereador Elias ao justificar o requerimento
acima cumprimenta os moradores das regiões de mumbuca e do Bouquête que
estão presentes na assistência e aproveita para informar a todos que a lei não
permite dois requerimentos sobre o mesmo assunto e parabeniza o Vereador
Elenísio que em reunião anterior apresentou um requerimento desta mesma
natureza para a região do Bouquête.
Pede a todos apoio e que o Prefeito olhe com carinho estes requerimentos pois é
uma necessidade extrema dos moradores, tanto que eles se dispuseram a se
deslocar de suas casas até a Câmara para comprovar as precárias situações das
estradas. O Vereador Tiago pede ao Presidente que leve em mãos estes
requerimentos e peça ao Prefeito que em respeito e consideração á população que
esteve presente na sessão, atenda os pedidos. Com a palavra o Presidente informa
que já faz isto normalmente, mas assegura a todos que se empenhará neste
sentido e aproveita para agradecer a presença dos representantes das
comunidades de Mumbuca e Bouquete. Os Vereadores Adeilto e Adriano também
usaram da palavra para ressaltar a importância da presença dos moradores na
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sessão.
Na sequência o Presidente passou a palavra ao Vereador Adriano Gomes de Melo –
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para a leitura
do Parecer da Comissão sobre as Prestações de Contas da Prefeitura Municipal,
relativas ao exercício de 2015. Com a palavra o Presidente da Comissão fez
primeiro a leitura de uma correspondência que o Prefeito Laerth Vieira Filho,
responsável pelas Prestações enviou à Comissão onde após tecer os comentários
solicitou aos membros da Comissão e aos demais Vereadores que votassem a favor
da Prestações, mantendo assim o Parecer Prévio do Tribunal que nada apontou de
irregular nas respectivas contas.
Em seguida foi feita a leitura do parecer da Comissão que após analisar as
respectivas peças e não constatando nada que possa ensejar desvio de conduta ou
malfersação do dinheiro público, também opinou pela aprovação das respectivas
Prestações de Contas. O Vereador Adriano ressaltou após a leitura que o trabalho
da Comissão tem de ser valorizado, cumprimentando o Presidente que
democraticamente disponibilizou a todos os Vereadores cópias do processo e os
documentos para que todos tivessem a oportunidade de analisar e informa que
após ler minuciosamente as peças e nada encontrar de irregularidade manifesta o
ser voto favorável.
O Presidente da Casa, Vereador Fábio usa da palavra para ressaltar que as
Prestações foram também analisadas pelo Ministério Público de Contas que
manifestou pela aprovação, o que é motivo de orgulho para a administração pois
nem mesmo ressalvas foram feitas.
O Vereador Anaximandro disse que na democracia tudo é possível e que se houver
alguma recomendação deveria ser mencionada para conhecimento. Com a palavra
o presidente disse que existe sim uma recomendação para que o Município se
planeje adequadamente, visando a universalização do acesso à educação infantil
na pré-escola, objetivando a elevação da taxa de alfabetização e a existência de
uma plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação básica.
Colocada em votação as referidas Prestações foram aprovadas por 09 (nove)
votos a favor e 01 (um) voto contra do Vereador Elias Vieira dos Santos, ficando
assim por maioria dos presentes mantido o Parecer Prévio do Tribunal de Contas
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de Minas Gerais, sobre o Processo nº 987.007 – Prestação de Contas da
Prefeitura Municipal de Água Boa, referente ao exercício de 2015, tudo na
conformidade da Resolução 183/2017 que foi imediatamente promulgada pela
Mesa Diretora. Na sequência e nada mais tendo na pauta o Presidente passou à
palavra franca.
O Vereador Anaximandro com a palavra agradeceu o apoio do senhor Prefeito ao
seu projeto de criação da “Escolinha Sonho de Criança” que foi consolidada na
tarde de hoje e contou com a presença de dezenas de crianças, pais e autoridades.
Agradece ainda o secretário de esportes Senhor Fausmir e sua equipe.
O Vereador Elias agradece a presença dos moradores das regiões de Mumbuca e
Bouquête. O Vereador Adeilto informa a todos que esteve na cidade de
Itamarandiba, participando da visita do Governador aquela cidade para reunião do
Fórun regional, onde estiveram presentes além do Governador, 13 Secretários de
Estado, mais de 30 deputados e 23 Prefeitos da região.
Disse o Vereador que o encontro foi criticado por todos os presentes, uma vez que
o próprio Governador ao transferir a sede do Governo para Itamarandiba, disse
que havia 30 anos que fato desta natureza não acontecia, mas não anunciou
nenhum benefício para a região, o que deixou a todos muito decepcionados pois
imaginavam que o Governador iria anunciar pelo menos o asfaltamento da estrada
que liga Capelinha a Itamarandiba.
Como ninguém mais solicitou a palavra e nada mais tendo a tratar o Presidente
agradeceu a presença de todos, convidou-os para o lanche e encerrou os trabalhos.
Para constar, lavrou-se a presente ata que lida e aprovada vai assinada por todos.
Água Boa, 04 de setembro de 2017.
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