CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
www.camaraaguaboa.mg.gov.br
CNPJ: 01.647.087/0001-56 - Fone: 33 3515 1124
SESSÃO ORDINÁRIA 012/2019
DATA 08/08/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, REALIZADA
NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.
Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2019, às 19:10 horas, contando com a presença de 10 (dez) dos
Senhores Vereadores e observando a ausência do vereador Elenisio Mendes da Cruz que foi prontamente
justificado em virtude de problemas de saúde, o Presidente Fábio Salomão Lopes, declarou abertos os
trabalhos desta reunião e convidou a todos para que de pé fizessem as orações iniciais. Na seqüência o
Presidente passou a palavra ao 1º Secretário, Vereador Kleverton Tiago para a leitura da ata da reunião
anterior que após lida foi aprovada e assinada sem qualquer observação. O Presidente comunica a todos
que tomou conhecimento de que o diário eletrônico da Prefeitura já está em pleno funcionamento desde a
data de 17 de julho do ano em curso.
Em seguida o Presidente passou a palavra ao Vereador Adeilto para as leituras dos expedientes em
pauta, conforme a seguir: emenda 003/2019 ao Art. 41 da Lei Orgânica Municipal, que segundo o
Presidente necessita ser votada em segundo turno, tendo em vista que o a votação em primeiro turno
aconteceu no dia 27 de junho.
Colocada em votação a mesma foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
Projeto de Lei 007/2019 de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo, que dispõe sobre: INSTITUI
A “FICHA LIMPA MUNICIPAL” NA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES A CARGOS
COMISSIONADOS E DE CONFIANÇÃ NO ÂMBITO DA ADMIONISTRAÇÃO DIRETA,
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA
BOA; Após a leitura e iniciando a votação o presidente passou a palavra ao vereador Elias que afirmou
ter estudado muito o projeto na ultima semana e ficou muito preocupado porque muitos funcionários do
município tem nome no SPC, multas de trânsito, multas ambientais e na forma do projeto tudo isso passa
a ser motivo para eles não poderem trabalhar na Prefeitura e que no seu entendimento esta
responsabilidade tem de ficar é com o eleitor no momento da eleição e por isso o seu voto é contra o
projeto pois os funcionários dependem do emprego para sua sobrevivência.
Com a palavra o vereador Adriano que é o autor do projeto disse que gostaria de se explicar o objetivo do
projeto e que o voto de cada vereador é livre e que desde que este entrou em tramitação não procurou
nenhum colega para pedir voto e que agora tem 10 minutos como autor para falar ao querido povo de
Água Boa, como aliás já tem feito nas redes sociais.
Disse que o seu projeto é para corrigir as coisas erradas, pois para trabalhar nos cargos de confiança e
comissionados deve ser como na iniciativa privada que faz um levantamento da ficha da pessoa.
Disse que o projeto não é para atingir os funcionários em geral e sim apenas os de cargos comissionados
e de confiança. Disse que em relação áqueles que respondem por crimes eleitorais é muito justo que eles
paguem por seus erros. Ressalta que o fato da Câmara estar transmitindo ao vivo as reuniões é muito bom
e representa transparência e que o projeto está tramitando desde 27 de junho nesta casa e todos tiveram
tempo para estudar.
Disse que se querem moralização e se todos estão com a ficha limpa não tem o que temer, pois este
projeto não atinge os servidores efetivos. Disse que o Vereador que for contra este projeto é porque está a
favor da contratação de ficha suja no município.
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Disse que há necessidade de correção em todos os setores e que é responsabilidade da Câmara fazer isso
e que se o Prefeito vetar, a Câmara pode derrubar o veto do Prefeito. Disse que o povo já demonstrou este
desejo nas urnas, pois renovou 70% dos vereadores na ultima eleição e mais uma vez explica que serão
atingidos apenas os cargos de confiança e comissionados e não os efetivos.
O Vereador Elias disse que não fez complô com ninguém para votar contra e que está com a cópia deste
projeto desde o dia 28 de junho e que sua preocupação é justamente estudou bastante o mesmo e viu no
projeto várias coisas que não concorda.
O vereador Adriano disse que sabe que o colega Elias é correto e o respeita muito, mas que não falou que
ele fez complô com ninguém não.
Com a palavra o Vereador Lafaiete disse que concorda com algumas coisas e discorda de muitos pontos
do projeto e por isso o seu voto é contra. Sem tecer comentários também votaram contra os Vereadores
Geraldo Ferreira Gandra, Amarildo Alves de Almeida e Hélio Santana da Silva.
Com a palavra o Vereador Anaximandro disse que desde o início dos trabalhos é testemunha do esforço
do Presidente em conduzir esta Casa da melhor forma possível com transparência e fazendo o que pode
para levar as coisas em ordem, mas que neste momento quer manifestar que acha estranho a rapidez com
que o Presidente está colocando em votação este Projeto, pois os Vereadores estavam em recesso e neste
período eles não tinham obrigação de estudar, de analisar o projeto para tomar uma decisão e acha de
deveria sim ser dato um tempo maior.
Disse ainda o vereador Anaximandro que quer parabenizar o colega Adriano pela iniciativa pois o país
está passando por uma crise de moral e precisa sim ser moralizado e por isso vai acompanhar o autor do
projeto e votar a favor do mesmo. Com a palavra o Presidente responde ao Vereador Anaximandro
dizendo que o pedido para agilizar a votação foi do próprio autor que o pediu para votar o mais rápido
possível e por isso ele entendeu melhor já votar na data de hoje.
O Vereador Adriano disse que realmente pediu rapidez, mas não precisava tanta pressa.
O Vereador Kleverton Tiago disse parabenizar o Vereador Adriano pela preocupação em moralizar as
coisas, mas que discorda de muitos itens que consta do projeto, inclusive manifesta sua preocupação e
cita exemplo de caso dos médicos que se enquadram nestas questões mas que estão prestando serviços á
população. Disse que o próprio eleitor ao eleger o Prefeito dar a ele poderes para escolher as pessoas que
irão exercer os cargos na administração com total liberdade e por isso o seu voto é contra.
O Vereador Adriano disse não concordar com o colega Tiago em relação aos médicos e declara que se o
mesmo não concorda com alguns aspectos do projeto como afirmou, poderia fazer emendas.
De volta com a palavra Tiago disse que no caso dos médicos sabe-se que eles cometeram crimes
eleitorais e já estão pagando pelos seus erros e que se caso seja aprovado este projeto aqui na data de
hoje, quem vai pagar é o povo. Com a palavra o Vereador Adeilto disse que o projeto é muito complexo e
por isso seu voto é contra.
Declarando o seu voto contra o Presidente Fábio Salomão disse que quem tem de pagar pelos seus erros
são os políticos e que visando esclarecer os aspectos deste projeto procurou se orientar com pessoas
bastante entendidas e concluiu que este projeto envolve até as pessoas que trabalham terceirizadas para a
prefeitura e ainda pessoas até da zona rural que possuem processos por crimes ambientais, multas e
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outras situações. Disse que o vereador Adriano deveria colocar no face-boock o projeto integral para
analise das pessoas e não apenas notícia sobre o projeto de ficha limpa.
O Presidente aproveita para ler alguns artigos do projeto que no seu entendimento atingem até mesmo
pessoas aposentadas que até então tem direito de continuar trabalhando, mas que caso o projeto seja
aprovado poderiam perder seus empregos.
Disse que todos sabem como a política de Água Boa tem perseguições e cita caso de pessoas que não
agüentou a pressão e perdeu seus empregos por perseguições.
O Vereador Adriano disse que o Presidente não deve ter lido o artigo 1º pois sua interpretação está errada
e que não está aqui querendo atingir nenhum servidor efetivo e que não acusou ninguém de fazer complô
e mais uma vez lê o art. 1º. Respondendo o Presidente disse ao Vereador Adriano que acreditava que ele
estava enganado em relação a este aspecto do projeto, pois sabe que realmente ele não mente e por isso
faz questão de ler para sua analise o Parágrafo 2º do art. 1º do projeto que proíbe até mesmo a
contratação pela prefeitura de pessoas terceirizadas que estão envolvidas em situações deste projeto.
Com a palavra o vereador Adriano disse primeiramente querer pedir desculpas ao Presidente por as vezes
tentar cortar a sua fala com interrupções , mas que isto é fruto da sua vontade de participar e assim as
vezes acaba se excedendo em sua vontade de falar, mas que sabe que para qualquer vereador falar
depende da autorização do presidente e por isso lhe pede desculpas.
Disse Adriano que o Vereador é empregado do povo e por isso quando se tratar de dinheiro e recursos do
povo tem de ter muita seriedade e cuidado em escolher as pessoas que vão trabalhar. Com a palavra o
Presidente anuncia o resultado da votação que teve 08 (oito) votos pela rejeição e 02 (dois) pela
aprovação conforme acima já nominados. Em seguida foi feita a Leitura do projeto de Lei 008/2019, de
autoria do poder Executivo, que dispõe sobre: DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 5º DA LEI
MUNICIPAL 923/2018 DE 21/12/2018, QUE VERSA SOBRE A LOA/2019 que entrou em
tramitação a partir desta data. Também foi lido o Projeto de Lei 009/2019 de autoria do Vereador Fábio
Salomão Lopes, que dispõe sobre: Criação do Programa “GUARDA MIRIM PARCEIROS DO
FUTURO” no Município de água Boa; após usar da palavra justificando os ganhos sociais deste
projeto e dizer que as crianças e adolescentes de Água Boa há muito tempo não estando tendo sequer a
oportunidade de praticar um esporte que aqui está uma vergonha devido ao péssimo trabalho do
secretário, o Presidente disse que a partir desta data este projeto entra em tramitação. Esgotados os
projetos passou-se à leitura do;
Requerimento 043/2019, de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que requer ao Ilustre Deputado
Estadual WENDEL MESQUITA, a destinação de uma EMENDA PARLAMENTAR para o Hospital
da Fundação Hospitalar Santana de Água Boa; Com a palavra o Vereador Elias disse parabenizar a
todos os envolvidos em conseguir colocar a documentação do Hospital em dia para um funcionamento
regular e legal e informa que de sua parte está pronto para somar forças, para colocar a mão na massa se
preciso for e unir em busca de recursos para serem aplicados naquela instituição e que por isso estará
encaminhando ao deputado Wendel Mesquita que é de seu partido para tentar conseguir uma emenda
parlamentar para o Hospital.
O Presidente ao parabenizar o vereador Elias pela iniciativa o agradece também pelo apoio.
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Requerimento 044/2019, de autoria do Vereador Lafaiete de Freitas Pego, que requer ao Senhor Prefeito
Municipal Interceder junto aos setores competentes do Estado de Minas Gerais, para conseguir a
instalação de antena de celular para o Povoado de catequeses;
Requerimento 045/2019, de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues da Silva, que requer à 38ª
Residência do DER/MG a autorização para que o Município de Água Boa, possa construir uma
Pista de Cooper num total de 1.700 metros, paralela à MG.120, no sentido Água Boa a Santa Maria
do Suaçui; Com a palavra o vereador Anaximandro Rodrigues faz suas justificativas e declara que além
de pedir ao DRE/MG a autorização também está encaminhando ao Prefeito um Requerimento para que o
mesmo faça a Pista de Caminhada uma vez que a mesma irá beneficiar não apenas aos praticantes de
caminhadas, mas também aos próprios moradores que diariamente ficam correndo risco ao passar pelo
asfalto sem acostamento.
O mesmo ainda com a palavra pede ao presidente que repita sua fala no que diz respeito ao secretário de
Esporte, pois no seu entendimento a fala do presidente pode ser considerada até mesmo um denuncia e
não pergunta se não seria essa uma oportunidade para que a Câmara se aprofunde nesta questão para
verificar se trata apenas de incompetência do secretário ou se é falta de autonomia do Prefeito.
Com a palavra o Presidente disse que não foi o Prefeito que mudou e sim o Secretário e que a pessoa ao
assumir uma responsabilidade ela tem de acreditar e correr atrás das alternativas possíveis e cita exemplo
da época em que o corpo de bombeiro interditou o campo e que o secretário da época buscou alternativas
e conseguiu resolver e que não tem dúvida em dizer que a falha e incompetência é do secretário mesmo e
cita o caso dos alunos que ficaram sem participar dos jogos do JEMG por falha do mesmo. Anaximandro
disse que em relação ao campo não se pode debitar o erro apenas ao secretário.
Requerimento 046/2019, de autoria dos Vereadores Kleverton Tiago Monteiro Gomes e Adeilto Alves
do nascimento, que requer ao Prefeito Municipal, a PAVIMENTAÇÃO E/OU CALÇAMENTO DAS
SEGUINTES RUAS DO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR, CONFORME
REIVINDICADO PELA POPULAÇÃO LOCAL: Jatobá; Murici; Pássaro Verde; Esplanada; Maria
José Sampaio; João Moreira; Tancredo Neves; Primavera; Virgolândia; Jesuino Cordeiro; Juraci
Fernandes; José Meochiades; José Chica; São Gabriel; Antônio Sobrinho; Corinto; Egídio Machado;
Costa Silva; Icatú; Esperança; Pedra Azul e Beco do café. Com a palavra Tiago faz um desabafo dizendo
que o vereador faz os requerimentos, mas a execução é do Prefeito.
Disse que o Presidente da Republica está la tentando fazer as coisas para mudar o país para melhor e que
sabe que a metade da população o apoia e a outra metade fica torcendo contra e assim também parecer
que é no Município pois se os vereadores não cobram do Prefeito o povo fala, se cobra e o prefeito faz
também falam e cita o exemplo de uma rua calçada lá no Resplendor onde ele e o Vereador Adeilto estão
sofrendo apenas porque coincidentemente eles moram nesta rua e a mesma foi calçada antes das outras
ruas e agora algumas pessoas andam falando que trata de proteção e cita exemplo de um cidadão que teve
sua mamadeira cortada pelo Prefeito e ele foi embora e agora fica lá de fora nas redes sociais falando mal
das coisas que acontecem aqui.
Com a palavra Adeilto parabeniza o Tiago pelo desabafo e diz fazer suas a palavras dele e que concorda
que o cidadão deve cobrar sim do Prefeito e do Vereador, mas com o devido respeito e cita o caso da rua
calçada e que a obra não foi feita apenas porque eles moram lá não e sim por uma necessidade e uma
coincidência, mas que os seus Requerimentos são para todas as ruas.
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Requerimento 047/2019, de autoria dos Vereadores Adeilto Alves do Nascimento e Kleverton Tiago
Monteiro Gomes, que requerem ao Prefeito Municipal, a Perfuração de um Poço artesiano para
atender a Comunidade do Serrote na Zona Rural de Água Boa; Todos os requerimentos acima
relacionados foram votados e aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Dando continuidade
á sessão o Presidente agradeceu a presença do senhor Secretário Adjunto de Cultura e Turismo Charles
Fernandes e passou ao mesmo a palavra para que a partir deste momento pudesse falar aos Vereadores.
Com a palavra o Secretário Charles após os cumprimentos, passou a discorrer sobre alguns trabalhos que
desde 2017 estão sobre sua responsabilidade sendo desenvolvidos em Água Boa com a ajuda e a
assistência do SEBRAE e inicia falando que quando pela primeira vez chegaram aqui em Água Boa
quatro palestrantes do SEBRAE para uma reunião apareceram apenas cinco pessoas, mas que ele não
esmoreceu e deu continuidade aos trabalhos e levantamento do perfil, dos dados econômicos, sociais e de
infra-estrutura do Município para a elaboração de um documento chamado Plano de Desenvolvimento de
Água Boa.
Disse o secretário que em determinada época no passado Água Boa tinha 30 mil habitantes e hoje tem
pouco mais de 14 mil e que está correndo risco de ser rebaixado no índice de arrecadação se continuar
diminuindo a população. Declarou ainda que após estes levantamentos constatou que Água Boa dentre os
853 Municípios mineiros está no lugar de 822 pior de Minas Gerais. Que aqui tem 80% da população
analfabeta ou semi-analfabeta, apenas 16% com ensino médio e 4% com educação superior.
Que a realidade econômica é a pior possível e afirma que através deste Plano de Desenvolvimento
Econômico a situação poderá mudar, pois nele consta 60 projetos prontos para serem executados. Disse
também que Água Boa tem empresas de laticínios que oferecem muitos empregos mais não recebem
qualquer incentivo do município.
Que a Prefeitura faz as obras sociais, mas que elas não geram empregos e rendas e que para o município
desenvolver depende do Plano de Desenvolvimento onde consta todas as diretrizes e orientações
recomendadas pelo SEBRAE após todos os levantamentos, mas que é preciso que se tenha AGENTES
DE DESENVOLVIMENTOS treinados pelo SEBRAE para dar segmento e fomentar as ações. Disse
ainda que pelos levantamentos realizados ao longo deste período constatou-se que água Boa está bem
abaixo dos níveis de desenvolvimento e por isso foi proposto a criação de uma Sala Mineira de
Empreendedorismo que pode ser inaugurada a qualquer momento e que como objetivo ouvir a população
através dos Agentes de Desenvolvimento que devem ser servidores do Municípios com já dito treinados
pelo SEBRAE para fazer as articulações entre o poder público e a iniciativa privada.
Disse também o Secretário que aqui tem 22 comunidades envolvidas no Plano e que além dos 60 projetos
já prontos, também estão previstas mais de 1000 ações a serem desenvolvidas e que para isso acontecer
basta o Prefeito analisar o projeto, aprovar o mesmo e determinar a sua execução de forma direcionada.
Encerrada a explanação e colocada a palavra a disposição dos Vereadores e como ninguém a solicitou o
Presidente parabenizou e agradeceu o secretário pela brilhante explanação e reafirmou que no seu
pensamento o povo de Água Boa não precisa de esmolas de governos e sim de incentivo, pois trata-se de
um povo trabalhador e honesto. Finalizando Charles disse que a Sala Mineira de Empreendorismo está
pronta para ser inaugurada e que só não colocou ainda a placa porque precisa do apoio da Câmara
Municipal e do senhor Prefeito para que o desenvolvimento chegue na forma legal.
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Nada mais a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados 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, 08 de agosto de 2019.

FÁBIO SALOMÃO LOPES
Vereador Presidente 2019/2020
AMARILDO ALVES DE ALMEIDA
Vereador Vice-Presidente 2019/2020
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES
Vereador 1º Secretário 2019/2020
ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador Tesoureiro 2019/2020
ANAXIMANDRO RODRIGUES DA SILVA
Vereador
ADRIANO GOMES DE MELO
Vereador
ELIAS VIEIRA DOS SANTOS
Vereador
GERALDO FERREIRA DE MIRANDA
Vereador



PAUTA contendo todas as assinaturas encontra-se no departamento de arquivos da câmara.
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