ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA -MG
REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.

Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2017, às 19:20 horas, contando com a
presença de dez dos Senhores Vereadores e observando a ausência justificada do
Vereador Geraldo Ferreira Gandra que se encontrava em viagem, 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 e em
especial da assistência que se fazia presente, destacando e Senhor José Lafaiete
Presidente do sindicato dos servidores municipais, do Pastor Vanim e da Senhora
Eliene da SSVP.
Na sequência passou a palavra ao primeiro secretário Vereador Adeilto Alves do
Nascimento, para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e colocada em
apreciação, foi aprovada e assinada sem nenhuma observação.
Em seguida o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Adriano Gomes de
Melo para a leitura dos expedientes da pauta: Com a palavra o Vereador Adriano
fez primeiramente a leitura dos seguintes ofícios que foram encaminhados pelo
senhor Prefeito em respostas aos Requerimentos dos Vereadores:
Ofício 069/2017 e em resposta ao Requerimento 055 do Vereador Fábio Salomão;
Ofício 068/2017 e em resposta ao Requerimento 055-a do Vereador Hélio Santana;
Ofício 067/2017 e em resposta ao Requerimento 050 do Vereador Elias Vieira;
Ofício 066/2017 e em resposta ao Requerimento 063 do Vereador Adriano Gomes;
Ofício 065/2017 e em resposta ao Requerimento 062 do Vereador Adriano Gomes;
Ofício 062/2017 e em resposta ao Requerimento 002 do Vereador Rafael Alves e
Ofício 064/2017 e em resposta ao Requerimento 059 do Vereador Elias Vieira dos
Santos. Após as leituras o Presidente agradece ao Prefeito pelo envio de respostas
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a 08 (oito) Requerimentos dos Vereadores e diz que continuará cobrando as
respostas para os demais que ainda não foram respondidos. Na sequência passouse à leitura dos seguintes Projetos de Leis:
Projeto de Lei 006/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: As
Diretrizes Gerais para Elaboração do orçamento do Município de Água Boa, para
o exercício de 2018, que continua em tramitação; Projeto de Lei 007/2017, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre: Altera
dispositivos do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara
Municipal de Água Boa, que foi colocado em tramitação e disponibilizado cópias
para cada um dos Vereadores que desejar;
Projeto de Lei 008/2017, de autoria dos Vereadores Fábio Salomão Lopes e
Amarildo Alves de Almeida, que dispõe sobre: Denominação de Via Pública que
menciona de RUA PADRE JOAQUIM DE ARAUJO SILVEIRA.
O Presidente como um dos autores do Projeto disse que a iniciativa de dar
denominação a esta Rua é fruto da reivindicação dos moradores, pois esta via sem
denominação representa problemas para as pessoas receberem correspondências
e o nome do Padre Joaquim foi escolhido por ter sido uma pessoa que embora as
vezes polêmico, foi um líder religioso da Igreja católica que prestou relevantes
serviços à nossa comunidade. Também o Vereador Anaximandro usou da palavra e
disse ser uma homenagem justa à memória do Padre Joaquim. Colocado em
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade dos Vereadores.
Projeto de Lei 009/2017, de autoria dos Vereadores Fábio Salomão Lopes e
Amarildo Alves de Almeida, que dispõe sobre: Denominação de Via Pública que
menciona de RUA JOSÉ DOMINGOS PEREIRA Com a palavra o Presidente justificou
a denominação desta Rua como uma homenagem à memória do Senhor Zequinha,
assim como era conhecido por todos, sendo ele o doador de parte do terreno para
abertura daquela via pública. Colocado em votação o projeto foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores.
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Projeto de Lei 010/2017, de autoria dos Vereadores Fábio Salomão Lopes e
Kleverton Tiago Monteiro Gomes, que dispõe sobre: Instituição no calendário
oficial de atividades culturais de Água Boa, do DIA MUNICIPAL DO EVANGÉLICO.
Após a leitura, os Vereadores Fábio Salomão, Tiago Monteiro, Amarildo, Adeilto e
Adriano Gomes, usaram da palavra para justificar a importância do povo
evangélico no desenvolvimento espiritual de Água Boa e por isso consideraram
como justa e necessária a destinação de uma data específica para a realização de
um evento para a participação dos evangélicos de acordo com os seus costumes e
orientações religiosas. Colocado em votação o projeto foi aprovado por
unanimidade dos Vereadores.
Na sequencia passou-se á leitura dos seguintes ofícios e Requerimentos: Ofício
020/2017 do Vereador Fábio Salomão cumprimentando o Prefeito pela realização
da obras de calçamento e construção de escadaria na Rua Serra Azul no bairro Vila
dos Operários; Ofício 022/2017 do Vereador Anaximandro cobrando do senhor
Prefeito respostas aos seus requerimentos que segundo o Vereador não é uma
exigência sua, mas da própria população, pois o Vereador faz o requerimento, mas
a prefeitura executa é com o dinheiro da população e por isso eles merecem
respeito.
O Vereador Elias disse que todos os Vereadores estão aqui apoiando tudo que o
Prefeito precisa, mas não tem recebido do prefeito a mesma consideração.
Requerimento 065/2017 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes de Melo, Elias
Vieira dos Santos e Rafael Alves de Azevedo, que requer ao Secretário de Estado de
Saúde de Minas Gerais a: Regularização do Envio de Medicamentos da Farmácia
Básica para o Município de Água Boa. O presidente parabeniza aos Vereadores
autores pela importante iniciativa, uma vez que o município está cumprindo com
as suas obrigações pagando a sua cota em dia e não está recebendo do estado os
medicamentos a que tem direito.
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Solicitando desculpas pelo esquecimento, o Vereador Adriano faz a leitura do ofício
063/2017 do prefeito municipal em resposta ao requerimento 053 do Vereador
Anaximandro. O Vereador Anaximandro em relação à resposta do Prefeito, informa
que na verdade ele foi até a prefeitura e entrou no site do Idene e foi ele próprio
que solicitou o cadastramento de Água Boa para conseguir um poço artesiano para
aquela comunidade, mas ele sabe das dificuldades para conseguir isso e por isso o
seu requerimento tinha o objetivo de pedir à Prefeitura que faça a perfuração do
mesmo por sua conta e com recursos próprios. Com relação ao requerimento ao
Secretário de estado de saúde de Minas Gerais, o Vereador Elias disse agradecer o
Senhor Dr. Frederico responsável pela Farmácia Básica que lhe passou as
informações e inclusive a relação dos medicamentos que estão em falta. Também
o vereador Adriano agradece ao farmacêutico pelas informações.
Requerimento 066/2017 de autoria do Vereador Kleverton Tiago Monteiro Gomes,
que dispõe sobre: Construção de Ciclovias para bicicletas ao lado da Rodovia
MG/120 no perímetro urbano do Distrito de Palmeira de Resplendor. Com a
palavra o vereador Tiago Monteiro agradeceu ao DER/MG pela instalação dos
quebra-molas que fizeram diminuir consideravelmente o numero de acidentes
naquela rodovia, mas a construção desta ciclovia de fato seria muito importante
para propiciar a todos mais segurança.
Requerimento 067/2017 de autoria do Vereador Anaximandro Rodrigues da Silva,
que dispõe sobre: Providencias para regularizar a substituição de lâmpadas
queimadas na sede e nos povoados de Água Boa. Com a palavra Anaximandro
disse que várias vezes já foi informado que falta licitação, que o contrato ainda não
foi assinado com a empresa e nada de ser resolvido. Disse que a cidade está
ficando escura e por isso reforça o requerimento pedindo que o Prefeito dê uma
solução urgente neste problema. O Vereador Adeilto também usa da palavra para
dizer que seria melhor que o Prefeito mandasse um representante na Câmara para
dar explicações sobre este assunto que está ficando grave.
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Requerimento 068/2017 de autoria do Vereador Fábio Salomão Lopes que requer
ao Juiz Eleitoral da 67ª Zona da Comarca de Capelinha a: Instalação de seções
eleitorais nas Comunidades rurais de Bouquête e Água Fria. Com a palavra o
Vereador Fábio disse que a exemplo do pedido feito pelo vereador Tiago para
instalação de urnas eleitorais no Ribeirão Vermelho, também as comunidades do
Bouquête e Água fria precisam da instalação de seções eleitorais para diminuir as
dificuldades dos eleitores. Nada mais tendo a tratar o Presidente coloca a palavra
franca e informa que a Polícia Militar está de parabéns pois está atuando de forma
exemplar e cita um caso onde a PM conseguiu antecipar a um assalto e prender um
dos ladrões. Informa a todos que nos próximos dias estará chegando mais o Policial
Militar para trabalhar em Água Boa.
Com a palavra o Vereador Tiago disse que esteve em Belo horizonte e na
Assembléia Legislativa fez algumas cobranças de interesse do Município e
participou de reuniões a respeito de um Projeto de valorização dos Artesãos e
inclusive repassa ao Presidente um cartaz que trata sobre as inscrições dos
interessados em participar deste projeto.
Tiago também aproveita para ressaltar a importância de seu pai, Senhor Pedro
Neves, não apenas na sua vida, mas também na vida social e política de Água Boa.
Cita que nesta semana quando esteve em Bh foi procurar os Deputados Ivair
Nogueira e Gustavo Corrêa e quando lá chegou foi informado de que o seu pai já
havia ligado, marcado o encontro e até falado sobre os problemas que ele iria lá
tratar.
Disse ainda o Vereador Tiago que esteve na Secretaria de Estado de Esportes e
conseguiu alguns kits de material esportivo. Com a palavra o vereador Adriano
disse agradecer ao Prefeito pela respostas há alguns requerimentos, mas ressalta
que ficaram muitos ainda sem resposta e que isso é uma falta de respeito aos
Vereadores. Nada mais tendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos,
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convidou-os para o lanche e encerrou os trabalhos. Para constar, eu Vereador
Adeilto, primeiro secretário lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada
por todos. Água Boa, 03 de maio de 2017.
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