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SESSÃO ORDINÁRIA 011/2019
DATA 27/06/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, REALIZADA
NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019.
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de 2019, às 19:17 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 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. Em seguida o Presidente passou a palavra ao Vereador
Adeilto para as leituras dos expedientes em pauta, conforme a seguir:
Leitura do Projeto de Lei 005/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre: AS
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, PARA O EXERCÍCIO
DE 2020 – LDO.
Após a leitura o Projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos Vereadores.
EMENDA 003/2019 de autoria conjunta dos Vereadores, que dispõe sobre: MODIFICA O ART. 41
DA LEI ORGÃNICA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA.
Colocada em votação esta Emenda foi aprovada em 1º (primeiro) turno, continuando assim em
tramitação para votação na próxima reunião, visto a exigência de um intertício mínimo de 10 dias entre
uma votação e outra.
Leitura do Projeto de Lei 006/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre:
CRIAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MG E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS; Após a leitura o Presidente falou sobre a importância do projeto, tendo
em vista que o mesmo trará uma grande economia para os órgãos do Município que não mais precisaram
gastar com publicação no diário oficial do estado, como ele e o vereador Adriano tiveram no dia de hoje
de hoje conversando.
Segundo o Presidente a cada publicação feita no diário oficial do Estado é no mínimo quatrocentos reais.
O Presidente pergunta se em função do recesso todos estão dispostos a votar sem a tramitação normal.
Anaximandro disse não estar preparado para votar no dia de hoje e pede para convocar uma outra sessão
para o dia de amanhã, sendo seguido neste raciocínio pelos Vereadores Elenísio, Hélio Santana, Adriano
e Elias, tendo os Vereadores Amarildo, Geraldo ferreira, Lafaiete, Tiago e Adeilto optado por votar na
sessão de hoje mesmo, pois trata-se de um projeto simples e muito importante para o município. O
Presidente Fábio Salomão ao desempatar votando para que aconteça a votação no dia de hoje disse que
ao final iria interromper a sessão por 20 a 30 minutos para que os Senhores Vereadores possam discutir,
analisar, tirar as dúvidas que entender necessárias, pois no dia de amanhã estará viajando para Belo
Horizonte, onde tem compromissos agendados no interesse do Município.
Continuando foi feita a Leitura do 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 o Vereador Adriano como autor do
projeto disse que o mesmo significa um marco para a história de Água boa, pois até a presente data
ninguém teve a coragem de apresentar um projeto desta natureza.
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O Presidente Fabio Salomão disse que o projeto em questão é muito complexo e em virtude disso
colocará o mesmo em tramitação para analise do Senhores vereadores. Neste momento a sessão foi
interrompida para que de forma reservada os Vereadores pudessem analisar e conversar sobre o Projeto
de Lei 006/2019 de autoria do Poder Executivo criando o diário eletrônico.
Após vinte minutos retornaram aos trabalhos e o Vereador Anaximandro disse que o tempo não foi
suficiente para ele entender e analisar o projeto, mas que não será impecilio para que o mesmo seja
votado nesta sessão e assim prefere se abster de votar. Adriano disse que deveria estar se observando o
prazo regimental de tramitação e que o prazo para analise foi muito pouco, mas que vota a favor deste
projeto.
O Vereador Elias disse que por coerência irá se abster de votar, pois não concorda com votação de
projeto enviado de ultima hora. Os demais Vereadores votaram a favor da aprovação do Projeto
006/2019, ficando assim aprovado por 08 (oito) votos a favor e duas abstenções. Passando aos
requerimentos foi feita a leitura do Requerimento 039/2019, de autoria do Vereador Fábio Salomão
Lopes, que requer ao Deputado Federal Mauro Ribeiro Lopes, ao Deputado Estadual Gustavo Pereira
Valadares, ao Secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais Sr. Carlos Eduardo Amaral Pereira Silva,,
ao Presidente do CONSURJE Sr. André Luiz Coelho Merlo, e ao Superintendente Regional de Saúde de
Governador Valadares
Sr. Rômulo Batista Gusmão, INTERCEDER JUNTO AO SETOR
RESPONSÁVEL DO GOVERNO DO ESTADO PARA A DESTINAÇÃO DE UMA
AMBULÃNCIA DO SAMU PARA FIXAR BASE NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI;
Complementando as justificativas, o presidente Fábio Salomão declarou que coincidentemente esteve na
cidade de Água Boa na data de hoje o Presidente do SISVAZ que é o Prefeito de José Raydan e o mesmo
afirmou que isto não irá acontecer. O Vereador Adriano declarou que a implantação do SAMU nesta
região é um marco histórico no território e que irá beneficiar toda a população.
Requerimento 040/2019, de autoria dos Vereadores Kleverton Tiago Monteiro Gomes e Adeilto Alves
do Nascimento, que requerem ao Prefeito Municipal a REFORMA DE UMA PONTE LOCALIZADA
NA CABECEIRA DO JIRÚ, NO RIBEIRÃO VERMELHO;
Requerimento 041/2019, de autoria dos Vereadores Kleverton Tiago Monteiro Gomes e Adeilto Alves
do Nascimento, que requerem à COPANOR-MG a CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE
ESGOTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR EM
CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA E
AQUELE ÓRGÃO;
Requerimento 042/2019, de autoria do Vereador Amarildo Alves de Almeida Fábio, que requer ao
Prefeito Municipal o CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO. Todos os
requerimento foram aprovados por unanimidade. Passando à palavra franca, o Vereador Kleverton Tiago
disse aproveitar para agradecer a todos os Vereadores, ao Prefeito Vieira, ao chefe de transportes e obras
pelo início do calçamento e limpeza das ruas em Resplendor. Adriano agradeceu também a todos e ao
prefeito pelas obras, mas ressalta que os Vereadores foram quem cobraram a realização das mesmas e
cobra porque não ocorreu o patrolamento dos chamados galhos das estradas.
O Vereador Adeilto disse fazer suas as palavras do colega Tiago e aproveita para agradecer a presença do
policial Sabino que já trabalhou aqui em Água Boa e hoje presta seus serviços em Governador Valadares.
Com a palavra o Presidente Fabio Salomão informa a todos que mais uma vez ocorreu bloqueios no
montante de 150 mil reais nas contas da prefeitura para pagamento de débitos referentes a administrações
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passadas e que apenas este já somam mais de 800 mil reais. Informa que as obras do novo cemitério
foram reiniciadas e que serão concluídas em um mês.

O Presidente também fala de sua alegria em ter lutado e conseguido a expedição de alvará do Hospital
que já se encontra em mãos e faz um desabafo justo, pois existiam pessoas que criticavam e dizia que o
mesmo iria fechar as portas. Ressalta que a dívida superior à hum milhão de reais do hospital não foram
contraídas nesta administração e que para aqueles que estavam criticando fica ai a lição, pois se fosse
fácil conseguir o alvará, outros teriam conseguido anteriormente o que não ocorreu.
Fala que como o prefeito tem dito, este será o ano da saúde em Água Boa. 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, 27 de junho de 2019.
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ATA contendo todas as assinaturas encontra-se no departamento de arquivos da câmara.
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