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SESSÃO ORDINÁRIA 006/2019
DATA 11/04/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. Aos 11 (onze) dias do mês de abril
de 2019, às 19:00 horas, contando com a presença de 10 (dez) dos Senhores
Vereadores e observando a ausência do Vereador Elias Vieira dos Santos, o
Presidente Fábio Salomão Lopes, declarou abertos os trabalhos desta reunião e
convidou a todos para que de pé fizessem a oração do Pai Nosso. Na seqüência
o Presidente cumprimentou a assistência presente e de forma especial o Sr. José
Lafaiete, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, passando a seguir a
palavra ao 1º Secretário, Vereador Kleverton Tiago para a leitura da ata da
reunião anterior, que após lida e colocada em apreciação, foi aprovada sem
qualquer observação. Na seqüência foi passada a palavra ao Senhor Vereador
Adeilto para a leitura dos expedientes constantes da pauta a saber: Ofícios nºs
011, 012, 013, 014, 015 e 016/2019 de autoria do Senhor Prefeito Municipal em
respostas aos requerimentos dos Senhores Vereadores. Continuando foi lido o
Projeto de Lei 003/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe
sobre: REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS SOBRE O SALÁRIO
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA e o Projeto de Lei 004/2019 também de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre:REPOSIÇÃO DAS PERDAS
INFLACIONÁRIAS SOBRE O SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
ÁGUA BOA; Após a leitura o Presidente usou da palavra para agradecer ao
Prefeito Municipal, pois o mesmo atendendo pedido dele próprio e do Vereador
Anaximandro, enviou com antecedência os projetos de leis que tratam sobre o
reajuste dos vencimentos dos servidores, possibilitando assim, uma analise
melhor dos Senhores Vereadores. O Presidente declarou que os projetos ficarão
em tramitação e será enviado um ofício ao Presidente do Sindicato dos
Servidores, solicitando a ele um posicionamento a respeito do percentual de
reajuste que será concedido, ressaltando ainda que numa época de crise, o
Prefeito mais uma vez surpreende a todos com o envio destes projetos e que os
percentuais de reajustes acumulados na gestão do atual prefeito chega a 34,5%
(trinta e quatro, vírgula cinco por cento), parabenizando-o, pois é o único prefeito
que tem concedido em todos os anos o reajuste aos servidores. O Presidente
parabenizou ainda o Senhor José Lafaiete – Presidente do Sindicato dos
Servidores, dizendo que o mesmo tem comandado o Sindicato com muita
eficiência e dedicação. Na seqüência foi lida a Resolução 194/2019 de autoria
do Presidente da Mesa Diretora que trata sobre a criação do serviço de
ouvidoria da Câmara Municipal de Água Boa, que será realizado através do
Celular nº 988803253. Com a palavra o Presidente disse que esta ouvidoria será
o canal de comunicação da população com o Poder Legislativo, pois muitas
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vezes as pessoas reclamam, mas suas queixas não chegam aos Vereadores.
Disse ainda que este será um serviço de interesse público e não particular,
colocando esta Resolução em tramitação para ser votada na próxima reunião.
Em seguida foram lidos os Requerimento 019/2019, de autoria do Vereador
Adriano Gomes de Melo, que requer MANUTENÇÃO DE MÉDICO EM TEMPO
INTEGRAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS DO DISTRITO DE
PALMEIRA DO RESPLENDOR; Com a palavra o vereador Adriano disse que a
UBS do Distrito de Resplendor fica a maior parte do dia sem médico e que a sua
intenção com este requerimento é chamar a atenção do Prefeito e da Secretária
de Saúde e pede aos mesmos que justifiquem os motivos dos médicos não
estarem cumprindo a jornada de trabalho normal como é obrigatório por Lei.
Requerimento 020/2019, de autoria do Vereador Fábio Salomão Lopes, que
requer ENVIO À CÂMARA MUNICIPAL DE UM PROJETO DE LEI TORNANDO
COMO ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE ÁGUA BOA, A “CASA DE
APOIO PADRE JOAQUIM DE ARAÚJO SILVEIRA” NA CIDADE DE BELO
HORIZONTE, DETERMINADO SEJA ANUALMENTE CONSIGNADO EM
ORÇAMENTO, RECURSOS PARA SUA MANUTENÇÃO; Após a leitura o
Presidente ressaltou que o Prefeito Vieira fez muitas obras em Água Boa, mas no
seu entendimento a criação da Casa de Apoio Padre Joaquim em Belo Horizonte,
foi a maior e mais importante obra de sua administração, mas muitos têm receio
de que os próximos prefeito, não tenha o mesmo interesse e venha acabar com a
mesma. Para evitar isso está propondo através deste Requerimento que o Poder
Executivo envie à Câmara um projeto de lei, tornando como órgão oficial da
Prefeitura a respectiva Casa de Apoio. O Vereador Anaximandro Rodrigues
parabenizou o vereador Fabio pela iniciativa deste Requerimento, reafirmando as
palavras ditas pelo mesmo em suas justificativas e que com certeza essa é a
maior conquista da população de Água Boa. Disse o Vereador que ele está
trabalhando a na área da saúde há nove anos e que viu de perto o sofrimento
dos pacientes quando ia consultar em Belo Horizonte e pode afirmar hoje, que a
Casa de Apoio é uma referencia na região, onde todos os pacientes são bem
recebidos e bem tratados, e aproveita para parabenizar o Prefeito de Água Boa
por essa iniciativa. Disse ainda o Vereador Anaximandro que vai demorar para
este ou outro Prefeito acertar uma conquista com tão grande valor como essa
Casa de Apoio. Disse também que faz três anos que está aqui como vereador e
até hoje, de todos os projetos de leis e requerimentos já feitos, ele classifica esse
como o mais importante que já passou nesse mandato. O Presidente declarou
que se sentiu emocionado com as palavras do vereador Anaximandro, e com
este elogio, sabe que realmente fez a coisa certa e aproveita para elogiar e
agradecer a todos os funcionários da Casa de Apoio. Colocado em votação o
requerimento foi aprovado unanimidade. Requerimento 021/2019, de autoria
dos Vereadores Adeilto Alves do Nascimento e Kleverton Tiago Monteiro Gomes,
que requerem a REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E
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LIMPEZA DA RUAS DE RESPLENDOR, BEM COMO A AQUISIÇÃO E
COLOCAÇÃO DE LIXEIRAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DAS REFERIDAS
RUAS; Com a palavra o Vereador Kleverton Tiago pediu a apalavra para
explanar sobre o requerimento feito por ele e o vereador Adeilto, declarando que
um tempo atrás o vereador Elias disse que o prefeito tinha esquecido do
Resplendor, e ele foi ele um dos vereadores que mais defendeu o executivo
naquela data, mas com o passar do tempo e agora bem no inicio do ano ele até
concorda em partes com vereador, pois não sabe se é o prefeito que esqueceu
do distrito ou se é o secretario de obras, pois as ruas do resplendor está um
vergonha, e continuou explanando como é o sofrimento dos vereadores pois
quando chega uma obra para o município as pessoas agradecem o prefeito e
tudo mais, mas esquecem que quem fica cobrando são eles os vereadores. E
quando a rua está cheia de buracos não falam nada com prefeito e ficam só
culpando os vereadores. Disse que na verdade a cobrança dos vereadores em
cima do prefeito é diária, mas não sabe ao certo o que acontece, pois o prefeito
mostra boa vontade, mas que talvez seja o secretario o responsável, porque
infelizmente o Resplendor esta mesmo esquecido, pedindo que o Presidente que
os ajude nessa cobrança pois a situação está realmente complicada. Com a
palavra o Vereador Adeilto confirmou as palavras do vereador Tiago e disse que
realmente as ruas estão bem ruins, e o que eles estão exigindo é uma coisa
simples, que não é bloquetar ou asfaltar, e sim uma simples operação tapa
buracos que é coisa fácil de se resolver. Disse ainda que a cobrança que tem
que ser feita agora é com mais rigidez e mais eficácia. Requerimento 022/2019,
de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues da Silva, que requer ENVIO À
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTRATOS BANCÁRIOS DOS ULTIMOS 12
(DOZE) MESES DA CONTA DO FUNDEB, RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO
DE ENTRADA E SAÍDA DOS RECURSOS, VALORES MÊS A MÊS DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM ATRAVÉS DO
FUNDEB E SALDO ATUAL DA CONTA DO FUNDEB. Complementando as
justificativas o Vereador Anaximandro disse que essa é uma preocupação dos
servidores pois já tem 2 (dois) meses que o funcionários não recebem e sabe
que essa verba vem do governo estadual e não municipal, mas está ouvindo das
pessoas pelas ruas falando que os vereadores são omissos, que não estão
representando os servidores, onde o executivo não manda nenhuma explicação
convincente sobre a real situação que se encontra. Disse o Vereador que já ouviu
dizer que se encontra em conta bancaria da prefeitura mais de 2 (dois) milhões
de reais, mas ele não acredita que seja verdade, pois se houvesse esse dinheiro
o prefeito já teria pagado pois nunca foi da índole dele. Disse que é importante o
prefeito responder seu requerimento para tirar essa duvida da cabeça dos
servidores. Disse ainda o Vereador Anaximandro que a Câmara está aberta pra
qualquer representante do Executivo vir explicar os fatos, e afirmou também que
essa conta não é dos vereadores que não vai pagar por essa divida pois não está
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agüentando escutar as reclamações dos professores afirmando que a câmara
dos vereadores é omissa por essa situação. Disse que essa cobrança já estava
sendo feita anteriormente de forma verbal, mas agora está sendo feita de forma
oficial. Na seqüência o Presidente passou á palavra franca; Com a palavra o
vereador Adeito disse que vive no Distrito de Resplendor há 18 anos e que ele
representa não só o Resplendor, como também o prefeito, mas que infelizmente
ele esta deixando a desejar. O vereador Adriano solicitou a palavra pedindo
atenção sobre o desaparecimento do senhor Gentil Vieira dos Santos, onde se
alguém tiver alguma noticia que procure as autoridades ou os familiares, e
continuou pedindo a atenção da prefeitura para a estrada da cachoeira da luz
onde foi feita uma obra com algumas manilhas, mas acabou ficando um buraco e
ressalva que naquela estrada passa ônibus do transporte escolar e que é uma
estrada importantíssima para o povoado, pedindo que possa fazer os reparos
necessários. O vereador Tiago pediu a palavra e solicitou que se possível, o
secretario de obras venha à Câmara na próxima reunião para esclarecer sobre a
situação dos buracos do Resplendor. O Presidente Fabio Salomão concluindo a
palavra franca, disse aos Vereadores Adeilto e Tiago, que ele sabe sim de todos
os esforços empreendidos pelos dois na busca de melhorias para o Distrito de
Resplendor, afirmando que hoje a crise que assola a cidade de Água Boa, não é
única mas sim em todo o estado de Minas, mas que tem uma boa noticia para
eles, pois ficou sabendo que caiu na conta da prefeitura na data de hoje,
recursos da ordem de R$44.527,49 (quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e
sete reais e quarenta e nove centavos) referente a um projeto antigo para
realização de obras em duas ruas do Resplendor, mas sabe que isso não justifica
o que aquele Distrito está passando, mas irá amenizar um pouco. Nada mais
tendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrado
os trabalhos e convidou a todos para o lanche e eu secretário, para constar,
lavrei a presente ata, que lida e se aprovada será assinada por todos os
Vereadores presentes. Água Boa, 11 de abril de 2019.
FÁBIO SALOMÃO LOPES
Presidente
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES
1º Secretário
ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Tesoureiro
Demais Vereadores:
ANAXIMANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADRIANO GOMES DE MELO
AMARILDO ALVES DE ALMEIDA
GERALDO FERREIRA DE MIRANDA
ELENISIO MENDES DA CRUZ
LAFAIETE DE FREITAS PEGO
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HÉLIO SANTANA DA SILVA
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