CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
PERFURAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE POÇO SEMI-ARTESIANO
PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DA COMUNIDADE DO
CATEQUESE.
Sala das sessões em 25 de outubro de 2017.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Na comunidade do Catequese, existem aproximadamente 40 (quarenta)
famílias que estão passando por extremas dificuldades em virtude da
escassez de água e a coisa só não está pior em virtude do espírito solidário
existente entre os moradores e também o laticínio, onde aqueles que
possuem cisternas fornecem um pouco de água para aqueles que não tem
nada. Segundo informação do próprio Prefeito, ele já conseguiu o
Convênio para liberação de recursos para a perfuração de um Poço
artesiano naquela comunidade. Porém em virtude das dificuldades vividas
pelos moradores e da incerteza de quando estes recursos serão liberados
e da urgência, acredito que a melhor solução, inclusive a baixo custo para
a Prefeitura, será a perfuração de um poço semi-artesiano que pode ser
feito por profissionais do nosso próprio município e assim amenizar os
problemas enfrentados por aquelas famílias.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
CONCLUSÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DOS POVOADOS DE
CATEQUESES E SANTO ANTÔNIO.
Sala das sessões em 08 de novembro de 2017.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Nas comunidades de Catequeses e de Santo Antônio, sempre ouvimos as
reclamações dos moradores sobre a conclusão do calçamento ou
pavimentação de suas ruas. São serviços de caráter essencial e que
representam muito na melhoria do saneamento básico e
consequentemente na qualidade de vida e saúde de toda a população.
Neste sentido, na condição de um de seus legítimos representantes aqui
na Câmara Municipal, venho, em atendimento ao apelo de todos os
moradores, apresentar aos meus pares e ao Senhor Prefeito Municipal,
esta demanda para estudos e levantamentos do setor competente da
Prefeitura, a fim de que possa num futuro próximo ser incluídas no rol de
prioridades da atual administração Municipal.
Assim sendo e na certeza de ser prontamente atendido, externo os nossos
sinceros agradecimentos pela atenção e apoio de todos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA COM
MOTORISTA PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES DO CATEQUESES,
SANTO ANTÔNIO DO SURUBIM E REGIÃO EM SUAS NECESSIDADES DE
SAÚDE.
Sala das sessões em 22 de novembro de 2017.
LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
É grande a dificuldade das pessoas que moram na zona rural e não
dispõem de veículo próprio, nos momentos de problemas de saúde na
família. Problemas de saúde não marcam dia, nem hora para acontecer e
quando acontece fora do expediente normal dos estabelecimentos de
saúde, em dias de sábado, domingo e feriados, em locais onde não
existem transporte regular e as pessoas não tem veículos próprios, as
dificuldades são enormes e leva muitas vezes as pessoas até mesmo
passarem de hora de ser atendidas e ai vem as complicações.
Desta forma, considerando a grande quantidade de famílias existentes nos
Povoados de Catequeses, Santo Antônio e em toda aquela região, a
disponibilização desta ambulância em tempo integral e exclusivo, tenho
absoluta certeza de que será um dos maiores benefícios que o Senhor
Prefeito poderá conceder àquela comunidade, sobretudo por ser
composta na maioria de pessoas carentes.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

003

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS DO POVOADO DE CATEQUESES, PARA
ATENDIMENTO AOS MORADORES DO CATEQUESES, SANTO ANTÔNIO
DO SURUBIM E TODA REGIÃO, EM SUAS NECESSIDADES DE SAÚDE
BUCAL.
Sala das sessões em 07 de fevereiro de 2018.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
O objeto do requerimento que ora apresentamos, é uma reivindicação
antiga dos moradores de toda aquela região, tendo em vista as
dificuldades que todos enfrentam para terem acesso ao tratamento de
dentes na sede do Município, em virtude da alta demanda. A aquisição e
instalação de um Consultório odontológico naquela unidade, possibilitará
que os profissionais façam o atendimento “in-loco” poupando os
moradores das diversas dificuldades que fazem com que muitos nem
procurem o tratamento e acabem perdendo os dentes. Por outro lado,
sabemos que os Governos Estadual e Federal possuem programas que
disponibilizam recursos para a aquisição de tais consultórios, suprimentos
e verbas para a contratação de profissionais, bastando para isso a
manifestação de interesse e condições para receber tais equipamentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA
PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE AOS MORADORES DO
CATEQUESES, SANTO ANTÔNIO DO SURUBIM E REGIÃO.
Sala das sessões em 09 de maio de 2018.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
É grande a dificuldade das pessoas que moram na zona rural e não
dispõem de veículo próprio, nos momentos de problemas de saúde na
família. Problemas de saúde não marcam dia, nem hora para acontecer e
quando acontece fora do expediente normal dos estabelecimentos de
saúde, em dias de sábado, domingo e feriados, em locais onde não
existem transporte regular e as pessoas não tem veículos próprios, as
dificuldades são enormes e leva muitas vezes as pessoas até mesmo
passarem de hora de ser atendidas e ai vem as complicações.
Desta forma, considerando a grande quantidade de famílias existentes nos
Povoados de Catequeses, Santo Antônio e em toda aquela região, a
disponibilização desta ambulância em tempo integral e exclusivo, tenho
absoluta certeza de que será um dos maiores benefícios que o Senhor
Prefeito poderá conceder àquela comunidade, sobretudo por ser
composta na maioria de pessoas carentes.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBULÕES ÁRMICOS, SENDO UM NO
POVOADO DE SANTO ANTÔNIO NA SAIDA PARA ÁGUA LIMPA E OUTRO
NO BARREIRO, NAS PRÓXIMIDADES DO TERRENO DE GERSON DO
JETULIO.
Sala das sessões em 20 de junho de 2018.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
A colocação de tubulões nas passagens que acima mencionamos, se fazem
necessários tendo em vista que todo ano e após qualquer chuvinha que
cai o trânsito de veículos fica interrompido, causando transtornos e
impedido o livre acesso das pessoas.
Assim sendo e imaginando que o custo para colocação destes tubulões
não é alto e está dentro das condições da Prefeitura, venho com o
presente, requerer do Senhor Prefeito Municipal que determine esforços
para o atendimento deste pleito que é uma reivindicação que os
moradores destas localidades me fazem rotineiramente para interceder
junto à Prefeitura.
Certo de poder contar com a atenção e o pronto atendimento do Senhor
Prefeito, antecipo os agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA ATENDIMENTO AOS
MORADORES DA COMUNIDADE DO SANTO ANTÔNIO DO SURUBI, BEM
COMO O CALÇAMENTO DA PRACINHA E DE SUA RUA PRINCIPAL.
Sala das sessões em 23 de agosto de 2018.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Na comunidade do Santo Antônio já existem dois poços semi-artesiano em
funcionamento, mas lamentavelmente não são suficientes para atender a
demanda dos moradores, pois suas capacidades devido á pouca
profundidade, estão muito aquém da necessidade dos moradores.
Acredito que a solução definitiva será a perfuração de um poço artesiano
que como todos sabem busca água diretamente do lençol freático, o que
acreditamos seja abundante em água. Por lado, há também uma
reivindicação antiga da população do povoado que é o calçamento da
Pracinha e de sua Rua principal, fatos muito sentido no dia a dia da
comunidade e principalmente em épocas de festas, devido à lama, poeira
e buracos. Assim sendo e considerando que estes são serviços de caráter
essencial e que representam muito na melhoria do saneamento e na
qualidade de vida e saúde de toda a população, venho, em atendimento
ao apelo de todos os moradores, apresentar aos meus pares e ao Senhor
Prefeito Municipal, esta demanda para estudos e possível atendimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE
CATEQUESE, ONDE A PREFEITURA JÁ POSSUI UM TERRENO QUE PODE
SER APROVEITADO PARA ESTA FINALIDADE.
Sala das sessões em 17 de outubro de 2018.

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
A Prefeitura Municipal de Água Boa, possui um terreno localizado ao lado
do Posto de Saúde daquele Povoado, que poderia ser aproveitado para
este finalidade.
Sabemos todos nós, a carência que temos em nosso Município, de espaço
de lazer, sobretudo a população da zona rural. Sabemos que o esporte é
vida e afasta as crianças, adolescentes e jovens de tantos maus ambientes
e oportunidades que desviam as suas condutas. A construção de uma
quadra naquele Povoado, além de propiciar a oportunidade para a prática
de esportes por parte das crianças, adolescentes e jovens, também
serviria para o entretenimento dos adultos à noite e nos finais de semana.
Assim sendo e certo da extrema relevância social e esportiva desta
medida, requeiro ao Senhor Prefeito que se empenhe e determine como
uma de suas prioridades a construção da referida quadra poliesportiva
naquele Povoado.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
Os Vereadores que este subscrevem, requerem de Vossa Excelência, que
ouvido o Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor
Prefeito Municipal, o seguinte REQUERIMENTO:
INTERCEDER JUNTO AO IGA – INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS,
ÓRGÃO LIGADO À SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS, PARA A CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CATEQUESES, NESTE
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.
Sala das sessões em 31 de outubro de 2018.
Vereadores:
LAFAIETE DE FREITAS PEGO
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES
FÁBIO SALOMÃO LOPES
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Pela legislação atual, especificamente a Lei Complementar 37 de
18/01/1995, para a criação de um Distrito é necessário que no local tenha
no mínimo 50 (cinqüenta) casas e pelo menos 200 (duzentos) eleitores e
Escola Pública, o que afirmamos tranquilamente possui o Povoado de
Catequeses.
Sabemos que a criação de um Distrito traz para a localidade inúmeros
benefícios, tanto para a localidade como para o próprio Município, pois o
local passa a se considerado zona urbana e assim apto para receber obras
de recursos de convênios com órgãos do Estado e da União, os imóveis
podem ser registrados e assim as pessoas podem fazer financiamentos

para construção e reformas de suas casas, no local pode ser instaladas
antenas de telefonia celular como aliás existe projeto do governo
Estadual.
No âmbito da Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia de Minas
Gerais, existe um órgão denominado de IGA – Instituto de Geociências
Aplicadas que assessora os Municípios na criação de Distritos e através do
pagamento de uma pequena taxa que é responsabilidades das Prefeituras,
este órgão cuida do levantamento de dados, delimitação das divisas,
elaboração do processo e do Projeto de Lei que deve ser encaminhado
pelo Poder Executivo à Câmara Municipal para a competente aprovação.
Após a aprovação e a sanção do Prefeito Municipal, todo o processo será
encaminhado pela Prefeitura para publicação no órgão oficial de imprensa
e assim estará definitivamente criado o Distrito para todos os fins e
direito.
Desta forma, servimo-nos do presente para requerer ao senhor Prefeito
que determine as providencias necessárias para a efetivação do que acima
requeremos, certos de que será de extrema relevância para a população
de Catequeses e também para o Município de Água Boa.
Atenciosamente,
Vereadores:

LAFAIETE DE FREITAS PEGO
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES
FÁBIO SALOMÃO LOPES

