ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 07/2018.
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2018.
Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2018, às 19:18 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.
Após os cumprimentos à assistência presente, com destaque para os alunos do EJA e do Presidente do
Sindicato dos Servidores José Lafaiete, o Presidente passou a palavra ao Secretário Adeilto para a
leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada e assinada com uma observação do
próprio Presidente que declarou ter dito na reunião que a conquista do processo de regularização
fundiária para o Município de Água Boa, foi dele e dos Vereadores Amarildo e Hélio Garcia e não
apenas dele como constou na ata. Dando início à pauta da reunião o Vereador Adriano Gomes fez as
leituras dos ofícios 046, 047, 048, 049, 050, 051 e 052/2018 de autoria do Senhor Prefeito, que trazem
respostas a diversos requerimentos dos Senhores Vereadores.
Em borá esteja constando da pauta, o Presidente anunciou que Projeto de Lei 005/2018 de autoria do
Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 irá continuar em tramitação para
analise dos Vereadores. Foi feita da Resolução 186/2017 de autoria do vereador Adriano Gomes de
Melo, que dispõe sobre: Emenda aos Arts. 9º e 14 da Resolução 120/99, que trata do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Água Boa; Após a leitura o Vereador Adriano como autor desta
Resolução declarou que é um prazer falar da renovação de idéias que acontece na Câmara, pois isso
representa a vontade da população que já deu a resposta nas urnas. Disse que pediu a reforma do
Regimento Interno que tem dezesseis anos e da Lei Orgânica que estão desatualizados e estas emendas
se aprovadas, só terão efeitos a partir da próxima legislatura e mais precisamente a partir do ano de
2023 quando os exercentes de mandatos na mesa não poderão ser reeleitos para os mesmos cargos.
Disse ainda o Vereador Adriano que não é seu objetivo tirar o mérito de nenhum Presidente.
Com a palavra o Vereador Elias disse respeitar a iniciativa do vereador Adriano, mas que é contra
estas emendas uma vez que no seu entendimento quem faz um trabalho bem feito, merece ser reeleito e
por isso seu voto é contra. Colocado em votação esta emenda foi rejeitada por 06 (seis) votos contra,
dos Vereadores Elias, Hélio Santana, Tiago Monteiro, Lafaiete, Adeilto e Geraldo Ferreira de Miranda
e 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Adriano, Anaximandro, Amarildo e Elenisio Mendes da
Cruz. Na sequência foi lida e colocada em votação a Resolução 187/2017 de autoria do vereador
Adriano Gomes de Melo, que dispõe sobre: Emenda ao “caput” do Art. 68 e aos seus Parágrafos 2º,
7º e 8º da Lei Orgânica Municipal, que foi rejeitada por 07 (sete) votos contra dos Vereadores Elias,
Hélio Santana, Tiago Monteiro, Lafaiete, Adeilto e Geraldo Ferreira e Fábio Salomão Lopes e 04
(quatro) votos favoráveis dos Vereadores Adriano, Anaximandro, Amarildo e Elenisio Mendes da
Cruz. Foi feita a leitura do Projeto de Lei 006/2018 de autoria do Senhor Vereador Elias Vieira dos
Santos, que dispõe sobre:
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DENOMINAÇÃO DE RUA QUE MENCIONA LOCALIZADA NO DISTRITO DE
PALMEIRA DE RESPLENDOR; Com a palavra o Vereador Kleverton Tiago parabenizou o
Vereador Elias pela iniciativa, mas ressaltou que ele, o Vereador Adeilto e seu pai estiveram trocando
idéias a respeito do nome proposto e tomaram a decisão de reunir os moradores da mencionada rua
para ver qual é o pensamento deles, pois acreditam esta é uma oportunidade para prestar homenagem a
uma pessoa já falecida. O Presidente disse acatar o pedido de vista do Vereador Tiago e sugere que
façam uma reunião com os moradores, inclusive com a presença do Vereador Elias que é o autor deste
projeto e de comum acordo com os moradores escolha o melhor nome. Na sequência foram lidos os;
Requerimento 037/2018 de autoria do Vereador Kleverton Tiago Monteiro Gomes, que dispõe sobre:
RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA CABECEIRA DOS BENTOS, QUE FICA NO LADO
DE CIMA DOS TERRENOS DO SR. BENONE, PARA RESTABELECER O ACESSO E A
INTERLIGAÇÃO ENTRE O POVOADO DE BONFIM E O DISTRITO DE RESPLENDOR
COM O MUNICÍPIO DE ANGELÃNDIA; O Vereador Tiago disse que realmente a reconstrução
desta ponte é uma necessidade urgente, tendo em vista os transtornos que a população da região estão
sofrendo e pedem este serviço;
Requerimento 038/2018 de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo, que dispõe sobre:
Realização de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CASCALHAMENTO DOS PONTOS
CRÍTICOS DA ESTRADA QUE LIGAA BR/MG 120 AO SETOR SANTA CLARA, NO
SENTIDO ENGASGADO; Adriano justificando disse o prolongado período de chuvas fez com que
as estradas se estragasse muito e que esta estrada da acesso a região que é produtora de leite e também
é rota do transporte escolar e sugere que a prefeitura adote o sistema de cronograma para um melhor
atendimento à população rural.
Com a palavra o Presidente Fábio Salomão disse acreditar que este serviço de patrolamento já tenha
sido feito e que teve o início pelos machados.
O Vereador Adeilto esclarece que o serviço de fato estava sendo feito e que teve inicio pelos
machados, mas que não estava sendo bem feito e após reclamação dos moradores da região, o Prefeito
determinou que a máquina voltasse e fizesse tudo de novo e por isso pode ser que ainda não tenha
chegado ainda na região mencionada no requerimento do vereador Adriano, mas que nos próximos
dias com certeza estará chegando lá.
O Vereador Elias disse também que nos machados a própria população fez uma vaquinha e consertou
uma parte desta estrada. O Presidente disse ainda que graças ao projeto votado nesta casa hoje a
prefeitura pode alargar mais as estradas.
Requerimento 039/2018 de autoria do Vereador Geraldo Ferreira de Miranda, que dispõe sobre:
EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NO FINAL DA RUA NATINHO FREIRE,
DO BAIRRO SANTA CLARA;
Requerimento 040/2018 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que dispõe sobre: REQUER
INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO CAMINHÃO DO PAC 2 QUE FOI
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DOADO PELO GOVERNO FEDERAL E DESDE NOVEMBRO DE 2017, ESTÁ EM UMA
OFICINA NA CIDADE DE CAPELINHA;
Requerimento 041/2018 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes de Melo, Elenisio Mendes da
Cruz, Anaximandro Rodrigues da Silva, que dispõe sobre: CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS
PARA PROTEÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA; O Vereador Adriano disse que é visível no pátio da
prefeitura que os veículos ficam expostos ao sol, sereno e chuvas e que isso acaba não favorecendo a
conservação dos mesmos que estragam muito a pintura e outros itens.
Requerimento 042/2018 de autoria do Vereador Lafaiete de Freitas Pego, que dispõe sobre:
AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA PARA
ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE AOS MORADORES DO CATEQUESES, SANTO
ANTÔNIO DO SURUBI E REGIÃO;
Requerimento 043/2018 de autoria dos Vereadores Elenisio Mendes da Cruz, que dispõe sobre: QUE
SEJA COMUNICADO OFICIALMENTE À CEMIG, COPASA, EMPRESAS TELEFÔNICAS
E À AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE O ENDEREÇO CORRETO DE TODAS AS
RESIDENCIAS EXISTENTES NO INÍCIO DA BR EM DIREÇÃO À MALACACHETA, SÃO
DA RUA EMÍLIO VASCONCELOS.
Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Nada mais tendo
na pauta passou-se à palavra franca e o vereador Anaximandro que fez um ofício cobrando o termino
mais célere das obras de construção do novo cemitério porque o cemitério atual não tem mais nenhuma
condição, mas que ouvindo o ofício resposta do Prefeito sobre esta situação, observou que foi
mencionado sobre a licitação para iluminação do mesmo, mas ressaltou que continuam paradas as
obras e seria importante que pelo menos a demarcação das quadras e espaços das sepulturas sejam
feitos mais urgente para poder às necessidades de novos sepultamentos.
O Vereador Adeilto disse que no mandato anterior ele e a ex.Vereador dona Maria pediu ao prefeito
para conseguir uma academia ao ar livre para o Resplendor e que nesta semana a prefeitura instalou a
mesma, o que foi muito emocionante para ele, pois viu nos rotos dos jovens e pessoas idosas a alegria
de poder usar a academia. Aproveita para agradecer ao Prefeito e aos Deputados Mauro Lopes e
Gustavo Valadares que também ajudaram nesta conquista.
O Vereador Elias disse que na ultima reunião fez umas cobranças sobre o sucateamento dos veículos
da prefeitura, mas que neste momento gostaria de dizer que também sabe reconhecer e por isso
parabeniza o prefeito que nesta semana tomou a atitude de enviar alguns veículos para o conserto.
Também ressalta que nos últimos 15 dias tem observado o tanto que a limpeza da cidade melhorou e
assim presta o seu reconhecimento a este trabalho. Com relação ao seu projeto de denominação da Rua
lá no Resplendor, Elias informou que antes de apresentar o projeto ouviu a população e o nome de Rua
Cristal foi uma sugestão deles mesmos.
O Vereador Adriano disse que não vai ficar triste com a rejeição das suas emendas ao Regimento
interno e á Lei Orgânica e alerta aos Vereadores que a população está de olho observando tudo que
acontece e que suas emendas não objetivavam prejudicar o bom trabalho, mas apenas dar oportunidade
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para outros Vereadores que também tem boas idéias.
Com a palavra o Presidente Fábio Salomão ressaltou sobre a Regularização Fundiária que terá início
no dia 14 e se estende até o dia 18 e pede aos Vereadores que avisem aos interessados que não percam
a oportunidade. Avisa sobre uma reunião que acontecerá na Câmara no dia de amanhã 10 de maio com
o Sindicato dos Servidores e aproveita para mais uma vez cumprimentar e agradecer a presença dos
alunos do EJA.
Com relação à licitação para iluminação do novo cemitério informou que isto já aconteceu e que a
empresa ganhadora foi a Luz Mineira, mas que o início depende da CEMIG que precisa aprovar o
projeto primeiro. Disse que o projeto arquitetônico do novo cemitério também está prontinho e que as
sepulturas não serão mais como antigamente, pois hoje isto não é mais permitido e tudo está dentro dos
padrões e exigências legais.
Nada mais tendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos
convidando 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, 09 de maio de 2018.
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