ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA- MG
REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2017, às 19:37 horas, contando
com a presença de todos os Senhores Vereadores, 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, a assistência que se fazia presente,
especialmente, José Lafaiete Presidente do sindicato dos Servidores.
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. Na sequência o Presidente passou a palavra ao Vereador Adriano para
a leitura dos ofícios recebidos, projetos e requerimentos constante da pauta:
Foram lidos os ofícios enviados pelo Senhor Prefeito Municipal em respostas aos
diversos Requerimentos de autoria dos Vereadores cujos números são: 198/2017
em resposta ao requerimento 127/2017, 199/2017 em resposta ao Requerimento
128, 200/2017 em resposta ao requerimento 129, 201/2017 em resposta ao
Requerimento 130/2017, 202/2017 em resposta ao requerimento 131/2017,
203/2017 em resposta ao Requerimento 132/2017, 204/2017 em resposta ao
Requerimento 133/2017, 205/2017 em resposta ao Requerimento 135/2017 e
206/2017 em resposta ao Requerimento 136/2017.
Logo após as leituras dos ofícios acima, o Presidente agradeceu as respostas do
Prefeito e lembra aos Vereadores as reclamações que existiam no início do ano
pela falta de respostas do Poder Executivo, mas que felizmente hoje este assunto
está resolvido, embora nem sempre a resposta seja a que esperamos. Na
sequência, o Vereador Adriano Gomes de Melo, na condição de Presidente da
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Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, fez a leitura do parecer da
Comissão em relação aos projetos do PPA – Plano Plurianual de Investimentos do
Município de Água Boa, para o período de 2018/2021 e também da LOA – Lei
orçamentária para o exercício de 2018, onde os Vereadores membros da Comissão
declaram que após analisar os respectivos projetos e estando os mesmos de
acordo com a legislação, sugerem a aprovação em Plenário.
Leitura da Resolução 186/2017, de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo,
que dispõe sobre: Emenda aos Arts. 9º e 14 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Água Boa; Leitura da Resolução 187/2017, de autoria do Vereador
Adriano Gomes de Melo, que dispõe sobre: Emenda ao “caput” do Art. 68 e seus
Parágrafos 2º, 7º e 8º da Lei Orgânica Municipal de Água Boa; Após as leituras das
Resoluções acima, o Vereador Adriano declarou que antes de apresentar estas
propostas de emendas, conversou com vários Vereadores e que uns são a favor e
outros são contra, mas que sua decisão em sugerir a proibição de reeleição e uma
data fixa para a eleição do segundo mandado, nada tem a ver com o momento
atual, onde a Câmara está sendo muito bem administrada, inclusive aproveita para
parabenizar o Presidente Fábio Salomão.
Diz ainda que seu objetivo e interesse é evitar a prática de corrupção no futuro,
tanto que tais mudanças só entrarão em vigor a partir de 2020. O Presidente
colocou as Resoluções 186 e 187 em tramitação e determinou a leitura dos
requerimentos em pauta:
Requerimento 137/2017 de autoria dos Vereadores Fábio Salomão, Hélio Santana
e Elias Vieira dos Santos, que dispõe sobre: Desenvolvimento de uma ampla
campanha de conscientização para que a população não fique omissa e registre
pessoalmente junto ao Destacamento de Policia Militar ou através dos telefones
181 e 190 os atos de violência contra a vida humana, roubos e furtos praticados
no Município de Água Boa;
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Justificando, os Vereadores Fábio Salomão e Elias ressaltaram mais uma vez o
aumento da violência no Município, sem que isto entre nas estatísticas dos órgãos
de segurança, pois a população está sendo omissão e não registra os boletins. O
Presidente fala que está pensando em fazer através da própria Câmara algumas
blitz educativas e não deixar apenas para o Executivo esta responsabilidade.
Diz ainda o Presidente que ficou satisfeito em saber que a poucos dias atrás a
própria Delegacia de polícia Militar de Água Boa, foi roubada, pois talvez assim as
autoridades reconhecem e tomam as providencias necessárias. O Vereador Elias
conta um caso de uma Sra. moradora do Vila dos Operários que através da rede
social o comunicou que tinha um homem andando armado em sua rua e que
embora tenha tentado a polícia não a atendeu em sua solicitação e por isso
recorreu ao Vereador que ao tentar falar no 190 a ligação caiu em são Sebastião do
Maranhão.
Diz que logo após tentou falar em capelinha e a partir daí não mais conseguiu. O
Vereador ressalta a realização da audiência pública que a Câmara fará no dia de
amanhã para tratar sobre a COPASA e pede ao Presidente que também faça
acontecer uma audiência para tratar sobre a segurança pública. O Vereador
Anaximandro disse que após a fala dos dois vereadores autores do requerimento
para ele está claro e explicado que o erro é da própria Polícia Militar e a ausência
dos boletins é exatamente porque as pessoas não conseguem falar na polícia, o
que não acontece quando se trata de apreensão dos carros e aplicação de multas
que acontecem a qualquer hora.
Requerimento 138/2017 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que
dispõe sobre: Realização de trabalhos de prevenção às enchentes e
desmoronamentos de barrancos nos pontos críticos de Água Boa; O Vereador
Elias cumprimenta o Secretário de Transportes Fernando que está na assistência e
o agradece pelos trabalhos desenvolvidos na construção da moto pista. Em seguida
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o Vereador que seu requerimento objetiva a prevenção de problemas que podem
serem causados pelas chuvas e que é melhor prevenir do que remediar. Também
aproveita para pedir ao Presidente que empenhe junto ao prefeito para resolver o
problema da ponte do Curumim que está muito perigosa, pois as suas cabeças
estão cedendo.
Requerimento 139/2017 de autoria do Vereador Lafaiete de Freitas Pego, que
dispõe sobre: Aquisição de uma ambulância para disponibilização em tempo
integral com motorista para atendimento aos moradores do Povoado de
Catequeses, Santo Antônio e toda a região; Justificando o Vereador Lafaiete pede
ao prefeito que trate com carinho esta situação pois é grande o sofrimento da
população do Catequeses, Santo Antônio do Surubim e toda a região, que quando
adoecem são obrigados a pagar de cem a cento e cinqüenta reais para alguém
trazê-los até a cidade e que uma ambulância naquele local serviria para além de
evitar tais gastos, salvar muitas vidas.
Requerimento 140/2017 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes de Melo,
Elenisio Mendes, Amarildo Alves, Hélio Santana e Anaximandro Rodrigues da Silva
que dispõe sobre: Pedido ao Deputado Nozinho para Interceder junto à Comissão
de transportes, Comunicação e Obras Públicas da ALMG realizar no Município de
Água Boa, uma Audiência Pública objetivando melhorias no Sistema de Telefonia
Móvel;
Justificando o vereador Adriano diz que é notório as reclamações da população e
lembra de uma época em que alguns moradores fizeram barricada queimando
pneus na saída de Água Boa para Capelinha em protestos contra a telefônica OI
que na época não tinha um bom sinal em Água Boa e ficava fora do ar algumas
vezes.
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Requerimento 141/2017 de autoria do Vereador Kleverton Tiago Monteiro Gomes,
que dispõe sobre: Construção de um muro de arrimo na Rua Novo Horizonte no
Bairro Vila dos Operários, próximo à casa do Juarez do Salão, bem como retirada
de terras e entulhos existentes ao longo daquela Rua que também está cheia de
buracos e necessita serem tapados.
O Vereador Tiago declara que os serviços constantes do seu requerimento inclusive
já foram iniciados pois o seu pai senhor Pedro Neves junto com o Presidente do
sindicato José Lafaiete foram até o Prefeito no decorrer desta semana e o mesmo
autorizou o inicio dos serviços.
Passando à palavra franca, o Vereador Elias faz comentários sobre uma viagem
realizada à cidade de Belo Horizonte onde estavam o além dele, o Presidente Fábio
Salomão e os Vereadores Amarildo, Adeilto, Anaximandro e Hélio Santana para
uma reunião com o Senhor Gilson Queirós, Presidente da COPASA para tratar
sobre as péssimas condições da água em Água Boa, onde o Senhor Gilson os
informou que até o primeiro semestre de 2018 este problema estará resolvido.
O Vereador Anaximandro Rodrigues disse que além de ser Vereador, ele é um
funcionário do setor de saúde no Município e que por isso tem dupla
responsabilidade nestes assuntos e neste sentido ressalta que esta Casa no dia 08
de agosto votou o projeto de Lei 012/2017 autorizando a concessão de uma
subvenção de oito mil reais por mês para o Hospital de Santa Maria, onde realiza
inúmeras pequenas cirurgias como hérnia e tantas outras, o que ajuda muito a
população de Água Boa, mas que foi informado pelo Senhor Neivam da tesouraria
do hospital que a Prefeitura de Água Boa, até a presente repassou apenas a
subvenção do mês de agosto e que está devendo setembro, outubro e novembro.
Diz o Vereador que reconhece as dificuldades vividas pelas Prefeitura mas devido a
importância daquele hospital para a nossa população pede empenho do Prefeito
para regularizar este repasse e evitar maiores problemas, pois o Hospital já está
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Pensando até mesmo em fazer uma ocorrência e suspender os atendimentos.
Com a palavra o Presidente Fábio Salomão ressalta a importância da viagem
realizada pelos Vereadores a Belo Horizonte onde em conversa com o Presidente
da COPASA o mesmo declarou que irá investir 430 mil reais e até abril de 2018 está
resolvido o problema da água em nosso Município, que está com alto índice de
ferro e manganês, mas que não é prejudicial à saúde.
O Presidente falou também que tem aprendido muito em suas viagens a belo
Horizonte em todos os órgãos buscando defender os interesses da população e
informa que o Senhor Gilson Queirós os informou que a COPASA tem um programa
denominado de PRÓ-MANANCIÁIS para investimentos em nascentes, solicitando a
assim que o Município de Água Boa se inteire a respeito e se inscreva para tentar
conseguir recursos para investimentos na recuperação e preservação das
nascentes.
Usando a palavra franca o Vereador Adriano diz que procurou na data de hoje o
Diretor do DER em Capelinha Dr. Ricardo e que o mesmo informou que o projeto
para sinalização da entrada da Cachueira da Luz está em andamento naquele órgão
e que nos próximos dias poderá ter novidade a este respeito.
Como ninguém mais solicitou a palavra e nada mais tendo a tratar o Presidente
agradeceu a presença de todos e especialmente do Secretário de Transportes
Fernando, aproveitando para agradecer a ele e o Prefeito pelas obras de
construção da moto pista.
Convidou-os para o lanche e encerrou os trabalhos. Para constar, eu Secretário,
lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada por todos. Água Boa, 22 de
novembro de 2017.
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