ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 07/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017.
Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2017, às 19:23 horas, contando com a presença de 10
(dez) dos Senhores Vereadores e observando a ausência justificada do Vereador Amarildo
Alves de Almeida, 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, destacando alguns Secretários Municipais, e
representantes de entidades. Na sequência passou a palavra ao primeiro secretário
Vereador Adeilto Alves do Nascimento, para a leitura da ata da reunião anterior, que após
lida e colocada em apreciação, foi aprovada e assinada com observação do Vereador Elias
Vieira dos Santos que alegou não ter constado na ata as suas palavras quando alegou que já
apresentou nesta casa um requerimento pedindo o envio das folhas de pagamento dos
servidores e que não foram encaminhadas e por isso pergunta: se ao vereador não foi
fornecido, imagina se será para o denunciante que é um cidadão comum? Disse ainda que
todos conhecem Água Boa e quem são os funcionários públicos.
Que tem em suas mãos um print do portal onde traz o nome do Vicentinho e ninguém
nunca viu ele prestando serviços ao município. Em seguida o Senhor Presidente informou a
todos que embora conste da pauta, os Projetos de Leis 006 e 007/2017 os mesmos irão
continuar em tramitação, bem assim também o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal sobre as
Prestações de Contas da Prefeitura Municipal de Água Boa, referentes ao exercício de 2015,
gestão do Prefeito Laerth Vieira Filho, conforme Processo nº 987.007.

Na sequencia o Presidente passou a palavra ao vereador Adriano Gomes para a leitura dos
Requerimentos em pauta, conforme a seguir relatado:
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Requerimento 075/2017 de autoria do Vereador Kleverton Tiago Monteiro Gomes , que
dispõe sobre: Designação de pelo menos mais 03 (três) servidores para o serviço de
limpeza das vias públicas do distrito de Resplendor; Complementando as justificativas o
Vereador Tiago declarou que a limpeza das ruas está sendo feita e muito bem feita, porém
com um número reduzido de funcionários, o que está representando um enorme sacrifício
para eles que necessitam correr demais para dar conta.
Requerimento 076/2017 de autoria do Vereador Adeilto Alves do Nascimento, que dispõe
sobre: Designação de mais um servidor ocupante do cargo de vigia noturno para prestar
serviços na UBS do Distrito de Palmeira de Resplendor; Adeilto justificou dizendo que
devido o muro da UBS ser muito baixo, vândalos estão pulando e usando o fundo do prédio
para fazer uso de drogas, sexo e sujando as pares até mesmo de cocô.
Requerimento 077/2017 de autoria do Vereador Fábio Salomão Lopes, que dispõe sobre:
Patrolamento da estrada da região de Latão, que é uma importante via de acesso e
ligação entre os Municípios de Água Boa e São José da Safira; O Presidente declara que
esta estrada é uma importante via de acesso e ligação entre os dois Municípios.
Requerimento 078/2017 de autoria dos Vereadores Elenisio Mendes e Anaximandro
Rodrigues, que dispõe sobre: Reconstrução de uma ponte existente sobre o rio Surubí,
localizada nas divisas dos terrenos dos Senhores Nelson, Vicente Cordeiro e Elim Reis; O
Vereador Elenisio declara que há mais ou menos 06 anos esta ponte está desativada e
causando muitos transtornos aos moradores daquela região. O Vereador Anaximandro
disse que constantemente é procurado pelos moradores da região que pedem a ele para
interceder junto á prefeitura para a reconstrução desta ponte.
Requerimento 079/2017 de autoria do Vereador Fábio Salomão Lopes, que dispõe sobre:
Estudos e levantamento para a reforma e pintura das instalações da Escola Municipal do
latão;
Requerimento 080/2017 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes e Fábio Salomão, que
dispõe sobre: Instauração de processo legal para contratação de empresa ou pessoa física
especializada para proceder as revisões do Regimento Interno da Câmara e da lei
Orgânica do Município de Água Boa; O Presidente disse que nesta casa a maioria dos
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Vereadores são novatos e alguns já estão aqui há mais tempo, porém a Lei Orgânica e o
Regimento estão necessitando de uma revisão para ser atualizada. O Vereador Adriano
disse que é necessário que todos os Vereadores tenham conhecimento das leis e por isso é
preciso fazer a revisão da lei orgânica e do Regimento, oportunidades em que os novos
vereadores poderão aprofundar seus conhecimentos.
Requerimento 081/2017 de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues da Silva, que
dispõe sobre: Reativação da Escolinha de Futebol, com a contratação de profissionais de
educação física e realização de parceria com as Escolas Estaduais da sede, do Distrito de
Resplendor e dos Povoados de Bonfim e Santo Antônio; Complementando as justificativas
o Vereador Anaximandro disse que todos até a presente data não foi atendido em seus
requerimentos e todos lembram que na reunião anterior ele apresentou aqui um
levantamento que fez junto à fundação João pinheiro onde demonstra que o nosso
município está recebendo um considerável recurso a título de ICMS cultural, esportivo e de
Turismo e agora traz este requerimento para que tais recursos sejam aplicados para a
reativação desta escolinha que é inclusive um pedido de inúmeras mães de família e assim
pede ao Prefeito que estude com carinho este requerimento.

O Vereador Tiago disse que o município está muito carente de espaços para prática do
esporte e que não se lembra quando teve o ultimo evento esportivo em Resplendor e que
seria importante que o Presidente até marcasse uma reunião com o Secretário de esportes
para os Vereadores conhecerem os projetos dele para área. O Presidente informa a todos
que irá sim marcar esta reunião com o secretário.
Requerimento 082/2017 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes, Elenisio Mendes e
Adeilto Alves do Nascimento que dispõe sobre: Concessão de Vale ou Auxílio Transportes
para os servidores da educação que trabalham fora do seu domicílio; Justificando o
Vereador Adeilto explica sobre as dificuldades vividas pelos professores que necessitam ir
trabalhar em locais distante de suas residências, sejam no Resplendor ou na zona rural e
para tanto precisam pegar o ônibus de madrugada, as vezes de caronas, outra hora nos
seus próprios veículos e motos. Adriano relata as mesmas dificuldades e apresenta com
sugestão uma lei da cidade de montes Claros onde o vale transportes para todos os
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servidores municipais já é pago desde o ano de 2015 e diz que aqui a proposta é que seja
apenas para os profissionais do setor de educação e que no futuro também poderá ser
estendido aos demais servidores.
Requerimento 083/2017 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes e Elias Vieira dos
Santos, que dispõe sobre: Que seja requerido ao Promotor de Justiça da 1ª PJC de
Capelinha a extensão da autorização exarada nos autor do Inquérito Civil MPMG 01314.006594-7 para os alunos da APAE e para realização dos campeonatos das categorias de
base, ou seja: juniores, juvenil e infantil, sem a presença de público e com os portões
fechados.
Antes deste Requerimento, o Vereador Adriano Gomes fez a leitura de um despacho
exarado pelo promotor de Justiça que liberou o campo para os treinos dos times de futebol
sem a presença de público, afim de que os atletas se preparem para o campeonato que será
promovido pela associação do território do alto Suaçui. Justificando o Vereador Adriano
disse que há algum tempo o único estádio de água Boa está interditado por falta de
segurança conforme alega o promotor. Disse que isso é muito ruim para os jovens que não
possuem outro local para praticar o esporte e por isso acredita que o promotor irá atender
o presente requerimento. Adriano também alega que o prefeito já informou ao promotor
que conseguiu um convênio para fazer as obras necessárias no estádio, mas enquanto isso
os jovens e adolescentes precisam ter um local para praticar esporte.
O Vereador Tiago disse que é muito triste ver um estádio fechado. O Presidente disse que
há poucos dias ele e o Vereador Anaximandro estiveram em Belo Horizonte com o Prefeito
Vieira e lá conseguiram um convênio para as obras do estádio.
Requerimento 084/2017 de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues, que dispõe
sobre: Construção de um campo de futebol na Vila dos Operários ao lado do novo
cemitério. O Vereador Anaximandro disse que este é um pedido dos moradores daquele
bairro e que o prefeito pode utilizar também recursos do ICMS esportivo, pois não é uma
despesa alta, uma vez que basta fazer a terraplenagem e colocar as traves.
Requerimento 085/2017 de autoria do Vereador Fábio Salomão lopes, que dispõe sobre:
Calçamento das Ruas do Povoado de Bonfim. Justificando o presidente anuncia que o
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Bonfim é um dos Povoados de água Boa que tem uma história bonita e que através do
Deputado Gustavo Valadares conseguiu um convênio de 250 mil reais para o calçamento
das ruas daquele povoado.
Requerimento 086/2017 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que dispõe sobre:
Extensão da rede de esgoto sanitário no final da Rua Natinho Freire do bairro Santa Clara.
Todos os Requerimentos acima relacionados foram aprovados por unanimidade dos
Vereadores presentes. Não tendo mais requerimentos o Presidente passou para a palavra
franca. Com a palavra o vereador Adeilto agradeceu a presença do secretário de agricultura
o Senhor Cássio que está fazendo um belo trabalho na pasta e inclusive menciona que está
sabendo que o município irá receber mais uma patrol e outros equipamentos.
O Vereador Elias aproveitou para mandar um abraço para o professor Rodrigo e parabeniza
o presidente pela transmissão das reuniões através do faceboock que hoje permite que
pessoas que moram até no exterior tenham conhecimento do que se passa aqui em nossa
cidade. Agradece também o Vereador ás pessoas que manifestaram a ele os cumprimentos
após a ultima reunião.
O Presidente declara que realmente está recebendo muitos aplausos por esta transmissão
das reuniões. Adriano disse que esteve na secretaria de Saúde e constatou que pessoas
estão pagando para fazer exames particulares, porque a prefeitura não está
disponibilizando para população todos os exames e que foi para evitar isso que apresentou
o requerimento pedindo o aumento da subvenção da Fundação Hospitalar. O Vereador Elias
sugere ao presidente marcar uma reunião com a Secretária de Saúde, uma vez que está
tendo muita reclamação com relação ao atendimento no Hospital.
O Vereador Anaximandro disse que as pessoas para conseguir gratuitamente estes exames,
podem procurar a Secretaria de Assistente Social para fazer um parecer social, pois a
prefeitura com o parecer pode pagar tais exames. O Presidente agradece o Deputado Luiz
Tibé que conseguiu mais um ônibus escolar para Água Boa. Agradece também aos
deputados Mauro Lopes que conseguiu o convênio para Água Boa comprar mais uma patrol
e Gustavo Valadares pelos 250 mil para o povoado de Bonfim.
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O Vereador Adriano disse que se cobrou da secretária uma posição sobre o pagamento de
exames é porque sabe e já constatou que isso está acontecendo. O Presidente disse que
tudo isso é porque está faltando informação. Nada mais tendo a tratar o Presidente
agradeceu a presença de todos, convidou-os para o lanche e encerrou os trabalhos. Para
constar, eu Vereador Adeilto, primeiro secretário lavrei a presente ata que lida e aprovada
vai assinada por todos. Água Boa, 07 de junho de 2017.
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