ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 01/2018.
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018.
Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2018, às 19:40 horas, contando com a
presença de 09 (nove) Vereadores e observando as ausências justificadas dos
Vereadores Adeilto Alves do Nascimento que está em viagem para Nova Serrana e
Kleverton Tiago que está com um pequeno problema de saúde e não pôde
comparecer, 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 o Sr. João Cristo e sua esposa
Dona Ana, do Empresário Wallim e do Sr. Wilham que é presidente do Comitê da
Bacia do Alto Suaçuí. Na sequência, o Presidente, como não há leitura da ata da
reunião anterior, passou a palavra ao Tesoureiro Adriano para a leitura dos
assuntos em pauta: Primeiro foi lido os ofícios 213, 214, 215, 216, 217, 218 e
219/2017 do Prefeito Municipal em resposta a diversos Requerimentos dos
Senhores Vereadores.
Na sequencia passou-se à Leitura para inicio de tramitação do Processo nº
1012326 – Parecer Prévio do TCE/MG sobre as Prestações de Contas da Prefeitura
Municipal de Água Boa, relativas ao exercício de 2016 – Gestão do Prefeito Laerth
Vieira Filho; Após a leitura o Presidente disponibilizou cópias para a Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, bem como para os Vereadores que
desejarem ter um melhor conhecimento do Parecer que é pela aprovação das
respectivas Contas.
Requerimento 001/2018 de autoria do Vereador Fábio Salomão Lopes, que dispõe
sobre: Criação e instituição da GUARDA MUNICIPAL no âmbito do Município de
Água Boa; Com a palavra para complementar a justificativa, o Presidente declara
que após as diversas tentativas de resolver ou mesmo diminuir os atos de violência
no Município, através de contatos com as autoridades e órgãos do Estado e não
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conseguindo lograr êxito, se vê na obrigação de sugerir através do presente
requerimento que a Prefeitura objetivando resguardar a população, crie a sua
Guarda Municipal.
Diz o Presidente que Água Boa está a mais de 03 anos sem Delegado e com um
número reduzidíssimo de Policiais Militares o que torna impossível a realização de
um trabalho mais efetivo pois eles, mesmo tendo boa vontade, não dão conta. O
Presidente ressalta o trabalho do Balcão Cidadão onde as pessoas podem vir até a
Câmara buscar amparo de um advogado para resolver as suas questões jurídicas,
mas faz questão de frisar que parentes de Bandido não precisam procurar a
Câmara buscando assistência para sair da cadeia que não terá vez, nem apoio da
Câmara.
Requerimento 002/2018 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que
dispõe sobre: Aquisição e Instalação de CÂMARAS DO TIPO OLHO VIVO nas
diversas saídas e pontos estratégicos das ruas e praças, como forma de inibir e
diminuir a quantidade de roubos e outros tipos de violências em Água Boa;
Justificando o vereador Elias diz que o objeto do seu Requerimento vai na direção
do anterior de autoria do Presidente e o parabeniza pela iniciativa, sugerindo que
os recursos que porventura tenham sido arrecadado com a realização do leilão de
bens inservíveis da Prefeitura, sejam utilizados para investimentos na área de
segurança pública em nosso Município.
Requerimento 003/2018 de autoria do Vereador Lafaiete de Freitas Pego, que
dispõe sobre: Aquisição e Instalação de Um Consultório Odontológico na Unidade
Básica de Saúde – UBS do Povoado de Catequeses, para atendimento aos
Moradores dos Povoados de Catequeses, Santo Antônio e toda a Região em suas
necessidades de Saúde Bucal;
Requerimento 004/2018 de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues da Silva,
que dispõe sobre: Concessão de Licença Maternidade às servidoras municipais de
Água Boa, pelo período de 180 dias; O Vereador Anaximandro justifica dizendo
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que ele está sendo apenas a pessoa que assina o presente Requerimento, mas que
a autoria dele na verdade, são das inúmeras servidoras da Prefeitura que o
procuraram pedindo que intercedesse em favor delas para que a Prefeitura
implante a concessão da licença maternidade pelo período de 180 dias.
Diz ainda o Vereador que é de conhecimento geral que realmente são nos
primeiros seis meses que a criança mais depende da assistência materna. O
Presidente parabenizando o Vereador pela autoria do Requerimento, sugerindo
que caso não seja possível para a Prefeitura fazer a mudança, que pelo menos
libere todas as servidoras para continuar amamentando os seus filhos tendo assim
direito de sair do serviço no horário pretendido.
O Vereador Adriano também cumprimenta o Vereador Anaximandro pela iniciativa
e diz que se a Lei faculta essa adoção, seria importante que o Prefeito criasse
condições dentro do orçamento para que a Prefeitura possa atender este
Requerimento.
Requerimento 005/2018 de autoria dos Vereadores Adriano G. de Melo, Adeilto A.
do Nascimento e Kleverton Tiago Monteiro Gomes, que dispõe sobre: Convocação
e Organização de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E
URBANIZAÇÃO para ser realizada no Distrito de Palmeira de Resplendor, em
conjunto com a Câmara M. de Capelinha; Com a palavra o Vereador Adriano que é
dos autores do Requerimento, diz que tem muito orgulho de ser Vereador e está
aqui para trabalhar e fazer a sua parte. Diz que se a situação da segurança é grave
aqui em Água Boa que tem poucos policiais, imagine no Distrito de Resplendor que
nem um Policial tem lá. Diz que na sua visão na Audiência Pública poderiam ser
discutidos vários assuntos dentro do tema segurança e urbanização e que chegou
até a sugerir em conversa com o Prefeito Vieira que os Municípios da região se
unam e crie um Consórcio de Segurança Pública e através dele, contrate uma
empresa para implantar o que pede o Requerimento do Vereador Elias, em todos
os Municípios, instalando e fazendo o monitoramento das chamadas Câmaras Olho
Vivo, fazendo assim diminuir o índice de criminalidade em toda a região.
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Requerimento 006/2018 de autoria do Vereador Elenisio Mendes da Cruz, que
dispõe sobre: Construção de Quebra-molas na Rua Quatro do Bairro Curumim;
Com a palavra o vereador Anaximandro se diz triste por ver um Requerimento
desta natureza estar sendo reiterado, tendo em vista tratar-se de uma coisa muito
pequena e que já poderia ter sido atendida pela Prefeitura, devido o custo ser bem
pouco. O Vereador Elias também fala que isto não é nem culpa do Prefeito, pois
devido o custo ser bem pequeno, o próprio Secretário de Obras deveria resolver e
que isto é uma vergonha.
Requerimento 007/2018 de autoria dos Vereadores Fábio Salomão, Anaximandro
e Amarildo Alves de Almeida, que dispõe sobre: Construção de rede pluvial com
galeria na Rua Bonfim até encontrar com o Rio Água Boa para evitar a descida de
lama que acumula na porta do Banco do Brasil no centro da cidade; Com a
palavra o Presidente diz que este foi seu primeiro Requerimento apresentado no
ano de 2017 junto com o Vereador Anaximandro, relatando os problema e
transtorno causados pela lama que desce daquela rua e acumula próximo ao Banco
do Brasil. O Vereador Anaximandro mais uma vez se diz triste por ver um
requerimento desta natureza tendo que ser reiterado, ressaltando que se forem
somar os custos que a Prefeitura já teve com a limpeza das ruas, talvez seria muito
mais do que ele gastaria para fazer as obras para uma solução em definitivo.
Requerimento 008/2018 de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues da Silva,
que dispõe sobre: Que seja disponibilizado um veículo para o transportes de
estudantes do curso técnico de enfermagem e outros que estão fazendo curso
em São João Evangelista aos sábados; Com a palavra o Presidente disse que este
foi o seu ultimo requerimento apresentado no ano passado e que só agora recebeu
resposta conforme foi lido no início da sessão, onde a Prefeitura solicita algumas
informações.
O Vereador Anaximandro diz que tomou a iniciativa de fazer tal requerimento
porque os adolescentes e jovens de Água Boa, não tem nenhuma assistência da
Prefeitura em nenhuma área e por isso no momento em que ele procuram se
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qualificar para enfrentar o mercado de trabalho, seria justo que a Prefeitura desse
o seu apoio, podendo para isso fazer uma parceria com o Município de Santa Maria
do Suaçui para facilitar pelo menos o transporte para eles.
Diz o Vereador que os jovens querem apenas uma oportunidade para estudar e se
qualificar, pois aqui na nossa cidade não tem emprego e este é o mínimo que a
Prefeitura poderia fazer.
Encerrados o assunto da pauta, o Presidente convidou e passou a palavra ao Sr.
Wilham que é presidente do Comitê da bacia do alto Suaçui para se dirigir aos
Vereadores.
O Sr. Wilham cumprimentou a todos e se disse muito satisfeito e está com o
coração festivo pois veio aqui para anunciar a todos que através do Comitê, o
Município de Água Boa conseguiu tornar realidade o Projeto RIO VIVO e está a
partir deste momento iniciando os trabalhos que visa a recuperação das nascentes
e a melhoria da qualidade da água através de ações de saneamento básico no meio
rural.
Após explicar sobre o sentido deste Projeto o Sr. Wilham agradeceu a Deus em
primeiro lugar, o Vereador Elias que desde o início participou e vem apoiando os
trabalhos, o Sr. Cássio que é Secretário Municipal de Agricultura, bem como ao
Presidente desta Casa e os demais Vereadores que sempre abriu espaço para as
discussões em torno dos trabalhos.
O Vereador Elias disse que o Sr. Wilham se esqueceu de dizer que a empresa
SAMUR irá fazer todo um levantamento na zona rural de Água Boa e por isso pede
a todos para que recebam bem as pessoas desta empresa quando chegarem em
suas casas. Finalizando o Presidente agradeceu a participação do Sr. Wilham e
justificou a ausência do secretário de Agricultura Cássio que está em Belo
Horizonte fazendo tratamento de Saúde.
Com a palavra o vereador Anaximandro ressaltou a devolução de 97 (noventa e
sete) mil reais que foi feita pela Câmara Municipal no final do ano de 2017 para a
Prefeitura de Água Boa, dizendo que isto é fato inédito, um recorde de todos os
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tempos e pede ao Prefeito, que mesmo ele não sendo obrigado a acatar a sugestão
da Câmara para a aplicação daquele recurso na Fundação Santana, que faça um
relatório para a Câmara Municipal, explicando onde estes recursos foram utilizados
por uma questão de transparência.
O Vereador Adriano diz que querer fazer como suas, as palavras do Vereador
Anaximandro e diz que este ano, será o ano da saúde em Água Boa e declara não
ter medo de falar o que pensa do Hospital, inclusive conta um caso de sua mãe que
já foi levada ao Hospital para ser atendida e lá foi informada de que não tinha vaga.
Diz que hoje graças ao Governo Federal o médico vai até a zona rural para atender
as pessoas. Diz também que se o Hospital tem dívidas, porque os gestores
anteriores, porque não foram punidos os administradores do mesmo.
Adriano também ressalta a devolução dos recursos da ordem de noventa mil reais
e também cobra uma resposta do Prefeito Municipal dizendo onde foram aplicados
estes recursos. Finalizando a palavra franca, o Presidente diz que durante o
período de recesso ele andou muito e conheceu uma Deputada que ele considera
muito responsável e atuante, que é a Deputada Marília Campos, que está ajudando
o Município de Água Boa com a liberação de R$152.000,00 (cento e cinquenta e
dois mil reais) para aplicação na área do turismo, uma vez que aqui temos
importantes pontos turísticos como as cachoeiras da Luz e da Fumaça.
Com estes recursos serão ministrados aqui no Município cursos de artesanatos e
outros mais. O Presidente também se declarou preocupado com o surto de
lechimanioze que está tendo na região e cita inclusive que o Secretário de
Agricultura Cássio, está em belo Horizonte sendo tratado com suspeita de tal
doença, que ao que parece não está sendo transmitida por cachorro e sim por
animais silvestres. Com relação á devolução dos recursos da ordem de 97 mil reais
para a Prefeitura, o Presidente declara que isto se deve a um trabalho sério de
equipe e ao controle de despesas que adotou aqui na casa.
Diz que mesmo recebendo uma dívida de 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
referente ao INSS da administração da Câmara anterior, conseguiu fazer ainda no
primeiro ano fazer alguns investimentos, tais como aquisição de computador,
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impressora, móveis, microfones para as mesas, implantou o Balcão Cidadão,
melhorou os lanches que hoje tem fartura para todos e ainda economizar este
recurso que foi devolvido para a Prefeitura para ser investidos em obras a favor da
população. Diz que sua tristeza é a mesma dos demais colegas, pois o Vereador
não tem poder para fazer obras.
Diz ainda o Presidente que com relação às questões relacionadas à segurança
pública, não está vendo outra solução, a não ser os poderes públicos e a população
se unirem para se manifestar e paralisar as rodovias para chamar a atenção das
autoridades estaduais responsáveis, por na sua visão Água Boa, na verdade está
mesmo é sendo discriminada, pois todas as tentativas já foram feitas e até agora
nenhuma solução está sendo dada para o crescente aumento da violência e da
criminalidade.
Como ninguém mais solicitou a palavra e nada mais tendo a tratar o Presidente
agradeceu a presença de todos. Convidou-os para o lanche e encerrou os
trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que lida e aprovada vai assinada
por todos. Água Boa, 07 de fevereiro de 2018.
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