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SESSÃO ORDINÁRIA 008/2019
DATA 09/05/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. Aos 09 (nove) dias do mês de maio
de 2019, às 19:20 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 a oração do Pai
Nosso. Na seqüência o Presidente cumprimentou a assistência presente e
passou a palavra ao 1º Secretário, Vereador Kleverton Tiago para a leitura da ata
da reunião anterior, que após lida e colocada em apreciação, foi aprovada sem
qualquer observação. Na seqüência foi passada a palavra ao Senhor Vereador
Adeilto para a leitura dos expedientes constantes da pauta a saber:
Requerimento 026/2019, de autoria dos Vereadores kleverton Tiago Monteiro
Gomes e Adeilto Alves do Nascimento, Fábio Salomão Lopes e Amarildo Alves
de Almeida, que requerem ao Deputado Estadual Gustavo Valadares e ao Diretor
Geral do DER/MG: INTERCEDER JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO
GOVERNO DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO MORRO DA
LIMEIRA – RODOVIA MGC 120, NESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA,
OBJETIVANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAPAZES DE DIMINUIR O
NUMERO DE ACIDENTES QUE JÁ VITIMARAM DEZENAS DE PAIS DE
FAMÍLIAS; Complementando as justificativas o Vereador kleverton Tiago é
notório e do conhecimento de todas as pessoas o grande número de acidentes
ocorridos naquela serra, onde muitos já morrerão sem que as autoridades tomem
qualquer providência e por isso sugere ao Presidente que se forme uma
comissão para ir diretamente ao encontro do Deputado Gustavo Valadares fazer
a entrega deste requerimento e conversar a respeito do assunto com ele. O
Vereador Adriano disse que assunto desta mesma natureza já foi objeto de um
requerimento seu aprovado nesta casa e enviado ao então deputado Nozinho em
outubro de 2018. Disse que é triste ver tantos pais de família perdendo sua vida
naquela serra que ele conhece tão bem pois nasceu ali próximo e se oferece
para ir junto com uma comissão às autoridades competentes. Colocado em
votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento 027/2019, de autoria do
Vereador Fábio Salomão Lopes, que requer ao Senhor Prefeito Municipal, o
PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À INSALUBRIDADE PARA
OS MOTORISTAS DA ÁREA DE SAÚDE DE ÁGUA BOA; O Presidente como
autor do requerimento disse que não é justo que estes profissionais que
trabalham com carinho e dedicação com os pacientes, inclusive ficando expostos
aos riscos de contrair doenças pois lidam com todo tipo de enfermidade, não
receba este valor correspondente à insalubridade e por isso sem querer
desmerecer os demais motoristas como os da educação que também são
exemplos no trato com as pessoas, pede ao Senhor Prefeito que atenda o
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requerimento presente e determine ao setor de pessoal a inclusão deste valor
correspondente à insalubridade para todos os motoristas da saúde. O Presidente
parabenizou a todos os motoristas e disse que a prova da responsabilidade
deles, é que mesmo não tendo hora nem dia de viajar nunca se envolveram em
acidentes, ao contrário dos motoristas de outras cidades que todo dia se vê falar
de acidentes com eles. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento 028/2019, de autoria do Vereador Lafaiete de Freitas Pego, que
requer ao Senhor Prefeito Municipal, o CONTRATAR JUNTO AO IGA –
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS, ÓRGÃO LIGADO À
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS,
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CRIAÇÃO DO DISTRITO DE
CATEQUESES, NESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA; Colocado em votação este
requerimento também foi aprovado por unanimidade. Requerimento 029/2019,
de autoria dos Vereadores Anaximandro Rodrigues e Fábio Salomão Lopes, que
requer ao Senhor Prefeito Municipal a CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE
FUTEBOL NO BAIRRO VILA DOS OPERÁRIOS, ESPECIFICAMENTE NUM
TERRENO PERTENCENTE À PREFEITURA E QUE FICA AO LADO DO
CEMITÉRIO NOVO. O Vereador Anaximandro disse que desde 2017 vem
tratando deste assunto aqui na Casa, pois o prefeito se comprometeu em
construir este campo e com isso gerou uma expectativa muito grande nas
pessoas. Ressalta o Vereador que a obra está paralisada e que talvez seja
porque ele é o autor do requerimento, o que pode ser uma retaliação ás suas
posições e falas aqui na Câmara. Disse que há mais de um ano o estádio oficial
está em obras e enquanto isso os jovens e adolescentes estão sem um local
para praticar o esporte e por isso pede ao Presidente que interceda junto ao
Prefeito para resolver esta situação. O Presidente Fábio Salomão parabeniza o
Prefeito Municipal pela obra de reforma do campo que após concluída será um
estádio que colocará Água Boa em destaque e acredita que ali serão realizados
apenas os jogos oficiais, exemplificando o caso da toca da raposo onde o
cruzeiro treina, mas quando se trata de partida por qualquer campeonato oficial o
jogo acontece é no Mineirão e por isso é necessário sim a construção deste
campo mencionado pelo Vereador Anaximandro, inclusive dizendo que realmente
a prefeitura em relação a esta obra está deixando a desejar. Requerimento
030/031/2019, de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo, que requer ao
Senhor Prefeito e aos Diretores Regional e Geral da EMATER/MG a
DESIGNAÇÃO DE MAIS TÉCNICOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA AO HOMEM DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. O
Presidente parabeniza o Vereador Adriano por este requerimento e disse e que
deve sim cobrar da EMATER uma assistência melhor, pois Água Boa paga para
ela mais de dez mil reais por mês. Com a palavra o Vereador Adriano disse que
veio do campo e conhece os problemas e sofrimentos do homem da roça. Disse
que Água Boa tem uma extensão territorial muito grande e que apenas dois
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técnicos não têm condições de atender a todos. Disse também que uma melhor
arrecadação do Município depende é da produção agrícola e que a prefeitura
precisa dar uma atenção melhor para o homem do campo. O Vereador lembrouse de seu requerimento que pediu à Prefeitura a contratação de técnicos agrícola
para dar suporte à classe rural e volta a citar a importância da Prefeitura ajudar
na formação de uma cooperativa para onde os produtores poderiam encaminhar
os seus produtos para a comercialização aumentando assim a arrecadação do
Município. Colocado em votação o requerimento foi aprovado por unanimidade.
Na seqüência foi lido o ofício 030/2019 de autoria dos Vereador Adeilto e
Kleverton Tiago que solicitou ao Prefeito determinar o setor de obras da
Prefeitura a vistoria para fins de providências a respeito de um esgoto que está
correndo a céu aberto no fundos da Igreja são Vicente de Paulo, localizada na
Rua José Melquiades do distrito de Palmeira de Resplendor causando sérios
transtornos, mau cheiro e riscos à saúde de todos. O Vereadores Adeilto e Tiago
falaram sobre o assunto, ressaltaram e agradeceram a presença das Senhoras
dona IRIS e dona Nelma que se encontram na assistência. Passando à palavra
franca o Vereador Elias parabenizou a todos os trabalhadores de Água Boa pela
passagem do dia 1º de maio que é dedicado aos trabalhadores e também
cumprimentou o Vereador Tiago pela passagem e seu aniversário feito no dia 02.
Elias disse que foi surpreendido com a notícia da incompetência da secretaria
municipal de esportes que tirou o sonho de muitos jovens e adolescentes em
participar dos jogos do JENGUE. Disse o Vereador Elias que é triste saber que
estes jovens se prepararam e ficaram o ano todo sonhando com essa
oportunidade e quando chega a hora, ficam sabendo que por incompetência de
uns não poderão participar dos jogos. Elias disse espera providencias da
Prefeitura, pois um ato de tamanha incompetência não pode passar em branco.
Fala também sobre a Lei Robim-hood que repassa muitos recursos para o
Município e não se vê obras para justificar. Quanto à Escolinha Sonho de Criança
tanto cobrada pelo colega Anaximandro, disse que foi só um sonho mesmo e fala
ao Vereador que sua luta é importante inclusive o parabeniza por isso, mas que é
triste saber que em Água Boa o que é bom dura pouco. O Vereador Tiago mais
uma vez agradece a presença de Dona Iris e dona Nelma e pede providencias à
Prefeitura para resolver este problema do esgoto a céu aberto e ressalta que a
Igreja e o salão de velório foram construídos pela própria conferência de São
Vicente de Paulo e que está na hora da Prefeitura dar uma olhada melhor para
as coisas do distrito e Resplendor, voltando a falar sobre os buracos nas ruas
que até a presente data não foi resolvido. Tiago ressaltou ainda o trabalho que
vem sendo realizado pelo coordenador Diogo do setor de Endemias e Zoonoses
da Prefeitura. Com a palavra o Vereador Anaximandro parabeniza a dona Iris e
dona Nelma pela atitude de vir à Câmara cobrar providencias, pois a maioria das
pessoas optam por criticar sem procurar ao menos conhecer o que está sendo
feito pelos Vereadores. Anaximandro agradece o colega Elias pelas palavras em
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relação á Escolinha Sonho de Criança, mas que no seu entendimento se trata de
uma retaliação à sua pessoa pelo trabalho que vem fazendo de fiscalizar o
executivo. O Vereador também disse fazer questão de ressaltar o trabalho que
está sendo feito pelo DIOGO coordenador do setor de endemias e zoonoses e
sua equipe, pois este setor nunca tinha funcionado em Água Boa, tanto que
vários vereadores tem elogiado e isto é sinal de que as coisas realmente estão
funcionando bem. O Vereador Anaximandro também pede ao Presidente para
interceder junto à Prefeitura sobre o silêncio a respeito de seu requerimento
pedindo os extratos e outros documentos do FUNDEB e que o prazo para
resposta é de 15 dias. Disse que a resposta a este requerimento não é uma
opção e sim uma obrigação da Prefeitura. Disse que diariamente é cobrado na
rua e que por isso tem falado a respeito em todas as reuniões. Com a palavra o
Vereador Adriano disse que a questão do Resplendor é de saneamento básico e
que não adianta o combate ao mosquito da dengue sem fazer saneamento
básico. Adriano também parabeniza o colega Anaximandro por sua cobrança dos
extratos bancários do FUNDEB e pede á Prefeitura que agilize a resposta. O
Vereador Parabenizou de forma antecipada a todas as mães do Município. Disse
que não se faz mais necessário cobrar o conserto de uma ponte feita na
Cachoeira da Luz, pois o próprio secretário sabe, pois foi ele quem fez a obra e
que ficou muito mal feita trazendo mais despesas ainda para a prefeitura que
sempre está voltando lá para colocar terra na cabeceira. Com a palavra o
Presidente disse que realmente hoje é um dia muito triste e que ele nem quer
falar sobre o assunto e informa que desde que ficou sabendo deste erro da
secretaria de esportes, lutou para reverter a situação e infelizmente não teve jeito
de corrigir tal erro. O Presidente cita o exemplo de que as jovens estavam se
preparando para os jogos do JEMGUE e fala que as mesmas inclusive o
procuraram pedindo as caneleiras para os treinos. Finalizando o Presidente
cumprimentou e parabenizou também de forma antecipada a todas as mães de
Água Boa, pela comemoração do seu dia que acontecerá no próximo domingo.
Nada mais tendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarou
encerrado 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, 09 de maio de 2019.
FÁBIO SALOMÃO LOPES
Presidente
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES
1º Secretário
ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Tesoureiro
Demais Vereadores:
ANAXIMANDRO RODRIGUES DA SILVA
ADRIANO GOMES DE MELO
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AMARILDO ALVES DE ALMEIDA
GERALDO FERREIRA DE MIRANDA
ELENISIO MENDES DA CRUZ
LAFAIETE DE FREITAS PEGO
HÉLIO SANTANA DA SILVA
ELIAS VIEIRA DOS SANTOS
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