ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2018.
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril de 2018, às 19:25 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 sequência foi determinado ao Secretário que fizesse a
leitura da ata da reunião anterior, que colocada em apreciação foi aprovada com as seguintes observações pelo
Vereador Elias Vieira dos Santos: O Vereador pede para constar que na votação do Projeto de Lei 002/2018
que versava sobre a Fixação de valor para Pagamento de Requisições Judiciais de Pequeno Valor –
PPV´S, o Vereador Elenisio Mendes da Cruz também votou contra e portanto foram 04 (quatro) votos contra
e não 03 (três) como constou na ata; Que durante a reunião houve o chamado da Polícia Militar e que foi
negada pelo presente o uso da palavra ao Secretário do sindicato dos Servidores que estava presente na
assistência durante a discussão do projeto. Na sequência foi passada a palavra ao vereador Adriano para a
Leitura dos Ofícios nºs 036, 037, 038, 039 e 040/2018 de autoria do Senhor Prefeito Municipal em resposta
aos diversos Requerimentos dos Vereadores que mencionam; Foram lidos também os seguintes Projetos:
Projeto de Lei 003/2018 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre: Reposição das Perdas
Inflacionárias sobre o Salário dos Servidores Públicos Municipais de Água Boa; Projeto de Lei 004/2018
de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre: Reposição das Perdas Inflacionárias sobre o
Salário dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Água Boa; Após as
leituras o Presidente pediu desculpas aos Vereadores porque na reunião anterior, devido à urgência e os
prazos, colocou os projetos em votação sem a tramitação e que todos tem conhecimento de que o seu interesse
é que todos tenham tempo para analisar os projetos e por isso, em que pese a importância destes projetos para
os servidores, irá deixá-los em tramitação para que os Senhores Vereadores possam conhecer e analisar
direitinho e que será convocada a reunião já para o início da próxima semana quando irá colocá-los em
votação.
Na sequência foi lida a Mensagem de VETO do senhor Prefeito ao Projeto de Lei 001/2018 de autoria do
Senhor Vereador Elias Vieira dos Santos, que dispõe sobre: Determina à COPASA/MG a colocação de
Válvula Bloqueadora de Ar nos Hidrômetros Residências do Município de Água Boa; O Presidente
colocou em tramitação o referido veto pois a Câmara tem até 30 dias para se manifestar e explicou a todos que
embora a intenção do vereador Elias e dos demais Vereadores tenham sido de beneficiar os consumidores, foi
descoberto pela Prefeitura que já existe um TAC – Termo de Ajustamento firmado entre o Ministério Público
estadual e a COPASA/MG desde 2006 que obriga a COPASA a instalar em todo o Estado de Minas Gerais, a
válvula bloqueadora de ar, desde que o consumidor solicite e se responsabiliza pelo pagamento do valor que
pode chegar a até R$1.501,24 (hum mil quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos) e por esta razão a
melhor alternativa encontrada pelo Executivo para não penalizar ainda mais o nosso povo, foi vetar
integralmente o respectivo projeto. Na sequência foram lidos os seguintes Requerimentos:
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Requerimento 026/2018 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que dispõe sobre: Realização de
uma Operação Tapa buracos na Rua Juscelino Reis no Bairro Vila dos Operários;
Requerimento 027/2018 de autoria dos Vereadores Elias Vieira dos Santos e Fábio Salomão Lopes, que
dispõe sobre: Manifestação de Agradecimento ao Senhor Prefeito Municipal pela Construção da Pista
de Motocrós que foi executada em Terrenos do Clube do Cavalo de Água Boa; Com a palavra o Vereador
Elias disse que a construção desta pista de motocrós em Água Boa, foi um marco histórico e aproveita para
agradecer o Senhor Junior do Clube Amantes do Cavalo que fez a doação do terreno, ao Prefeito, ao
Secretário de Obras e aos meninos da terraplenagem, ressaltando que esta pista está sendo considerada como a
terceira melhor pista do interior de Minas Gerais. O Presidente também ressalta a importância da construção
desta pista e fala que o Lexa que tem conquistado vários troféus fora de Água Boa, agora irá aumentar a sua
coleção aqui no próprio Município de Água Boa, pois realmente ficou maravilhosa a pista.
Requerimento 028/2018 de autoria do Vereador Geraldo Ferreira de Miranda, que dispõe sobre:
Alargamento da Estrada que inicia na encruzilhada do Boquête até a antiga Fazenda do Pe. Joaquim
na divisa dos Municípios de Água Boa e São Sebastião do Maranhão; Presidente cumprimenta a iniciativa
do vereador Ladinho, pois nesta estrada realmente tem acontecidos vários acidentes devido ser a mesma muito
estreita.
Requerimento 029/2018 de autoria do Vereador Adeilto Alves do Nascimento, que dispõe sobre: Pedido ao
DEER/MG para Construção de 02 Redutores de Velocidades na Curva próxima à Fazenda do Senhor
Nem do Orosimbo na BR/MG 120, tendo em vista o alto índice de acidente; Com a palavra o Vereador
Adeilto fala dos vários acidentes que tem acontecido nesta localidade e que por isso tomou a iniciativa de
requerer a instalação destes redutores de velocidade.
O Presidente parabenizou o Vereador e mais uma vez repudiou a falta de respostas a este pedidos por parte do
DEER/MG que não tem tido a consideração e a atenção necessária a estes requerimentos que são na verdade
pedidos da própria população através dos Vereadores. Passando à palavra franca o Vereador Tiago Monteiro
ressaltou a consideração que o Prefeito está tendo com esta Casa, pois é o primeiro na história de Água Boa a
responder os requerimentos dos Vereadores, fato que sempre foi motivo de reclamação dos Vereadores.
Agradeceu ao Prefeito e ao secretário de obras pelo atendimento aos seus requerimentos, citando como
exemplo a ponte e o mata-burro construídos na cabeceira do Jirú, bem como o patrolamento da estrada dos
Bentos e pela coleta do lixo e entulho de Resplendor. Tiago também fala que durante 2 anos fez motocrós e
que em todo lugar que ia, a história era a mesma, “a falta de apoio das Prefeituras” e por isso reconhece e
agradece o apoio que o Prefeito Vieira deu a todos com a construção desta pista.
O Vereador Anaximandro agradeceu ao Prefeito por ter doado para algumas crianças do projeto “sonho de
criança” as camisas para elas participarem de um teste que será realizado na cidade de Capelinha, no dia 14 de
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abril. Anaximandro também pede ao Presidente para se empenhar por uma resposta do Prefeito ao seu
requerimento sobre o cemitério.

O Presidente respondendo disse até achado estranho que esta resposta não tenha chegado junto com os
demais, pois a licitação para colocação da iluminação já foi realizada e está prestas a ser iniciada. Segundo o
Presidente o valor da mesma salvo engano é de 42 mil reais e com certeza as obras de conclusão serão
iniciadas, prometendo ao Vereador que irá solicitar tal resposta. Com a palavra o Vereador Adriano Gomes de
Melo aproveita para dizer que em relação ao projeto que concede o reajuste dos servidores da educação,
poderia ter sido incluído aquela ajuda de custo que foi requerida por ele e o Vereador Elias que era para
concessão aos respectivos servidores a título de vale transporte.
Aproveita também o Vereador Adriano para falar que sobre o projeto de instalação dos hidrômetros ele já
havia alertado durante a reunião sobre estes ricos de penalização dos consumidores e assim pede desculpas
pelo seu voto neste projeto. Adriano também ressalta a necessidade da prefeitura enviar uma explicação sobre
onde foi aplicado os recursos da ordem de 97 mil reais devolvido à Prefeitura no final do ano passado. Fala
também o Vereador que não é contra o Prefeito, mas que jamais vai deixar de falar sobre o Hospital e ressalta
a ajuda conquistada junto ao SAMU que irá ministrar nos dias 11 e 12 de abril na cidade de Teofilo-Otôni um
curso de capacitação para os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Fundação Santana de Água
Boa.
O Presidente disse que foi bom o Vereador Adriano falar sobre este curso, pois foi no dia de seu aniversário
quando em visita para Maflávia que é Secretária Executiva do SAMU eles conseguiram este curso em
atendimento à solicitação do Prefeito e do próprio vereador Adriano, do Presidente e do Amarildo que
estavam juntos. O Presidente também anuncia que no próximo dia 12 irá acontecer em Água Boa, uma
audiência pública às 14 horas para início do processo de regularização fundiária rural no Município de Água
Boa através do pessoal da Secretaria de desenvolvimento Agrário. O Presidente aproveita para ressaltar o
trabalho da deputada Marília Campos que foi quem atendendo sua solicitação conseguiu tão rapidamente
viabilizar a vinda deste projeto para a nossa cidade.
O Presidente também falou que neste dia 05 de abril, estará atendendo aqui no prédio da Câmara Municipal
uma funcionária do INSS para tirar dúvidas dos interessados nos diversos processos de aposentadoria. 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, 04 de abril de 2018.
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