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SESSÃO ORDINÁRIA 005/2019
DATA 28/03/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês
de março de 2019, às 19:15 horas, contando com a presença de 10 (dez) dos
Senhores Vereadores e observando a ausência justificada do Vereador Amarildo
Alves de Almeida, em virtude de estar o mesmo viajando, 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
passou a palavra ao 1º Secretário, Vereador Kleverton Tiago para a leitura da ata
da reunião do dia 14 que após lida foi aprovada e assinada com uma observação
do Vereador Anaximandro que disse ter constado em ata o pedido de 03
luminárias, mas na verdade em seu requerimento foram apenas 02 luminárias
para a Rua Ricardinho Godinho. Também o Presidente disse ter constado que a
Prefeitura teria de gastar quarenta mil reais com o gramado do estádio, quando
na verdade foi dito que este dinheiro seria gasto no alambrado e iluminação, e
ainda que o nome do engenheiro é Nuno e não Bruno como constou na ata.
Também foi lida e aprovada sem qualquer observação a ata da reunião especial
para entrega do título de cidadania honorária ao deputado Gustavo Valadares,
ocorrida no dia 22 de março. O Presidente também observou que o Deputado
Gustavo Valadares disse estar atuando em Água Boa há 16 anos e não 14 como
constou, bem como que o nome da Secretária de Saúde é Maria Lúcia Augusto
dos Santos e não Lúcia. Neste momento o Presidente registrou e agradeceu a
presença da Secretária de Saúde Maria Lúcia Augusto dos Santos. Em seguida o
Presidente passou a palavra ao Vereador Adeilto para as leituras dos
expedientes em pauta, conforme a seguir: Requerimento 016/2019, de autoria
dos Vereadores Kleverton Tiago Monteiro Gomes e Adeilto Alves do Nascimento,
que requer ao Senhor Prefeito Municipal, PROVIDENCIAS PARA REFORMA DA
PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA QUE LIGA O CÓRREGO DOS BENTOS
DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA AO MUNICÍPIO DE ÁNGELÃNDIA;
Requerimento 017/2019, de autoria dos Vereadores Kleverton Tiago Monteiro
Gomes e Adeilto Alves do Nascimento, que requer ao Senhor Prefeito Municipal,
PROVIDENCIAS PARA REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA
DO RIBEIRÃO VERMELHO, PRÓXIMO AO ASSENTAMENTO DA CEMIG,
QUE PERMITE O ACESSO À BR. 120 E AO MUNICÍPIO DE ARICANDUVA;
Requerimento 018/2019, de autoria do Vereador Fábio Salomão Lopes, que
requer à CEMIG/MG, PROVIDENCIAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS
QUE CAUSAM AS CONSTANTES QUEDAS E FALTA DE ENERGÍA NA SEDE
E NA ZONA RURAL DE ÁGUA BOA, FATOS QUE TRAZEM TRANSTORNOS
E PREJUIZOS A TODA A POPULAÇÃO E AOS PRODUTORES.
Complementando as justificativas o Vereador Fábio Salomão disse que em Água
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Boa, formou chuva é sinal de que terá queda de energia elétrica e por isso vem
através deste requerer à CEMIG que resolva definitivamente esta questão pois o
prejuízo e transtorno é grande para toda a população. O Vereador Adriano ao
pronunciar o seu voto disse que há poucos dias encaminhou à CEMIG um ofício
tratando sobre as constantes quedas de energia elétrica no Município de Água
Boa e que também ligou no 116 reclamando a este respeito e cita um caso de Sr.
Geraldo da cachoeira da Luz. O Vereador Adriano disse ainda que a CEMIG há
anos não faz manutenção nas redes da zona rural. O Presidente disse que tomou
a iniciativa de fazer este Requerimento porque esteve em reunião com o Sr.
Marcão da CEMIG e que ele o informou que não tinha conhecimento destas
quedas de energia e assim o pediu para oficializar tal reclamação. Adriano
parabenizou o Presidente e disse que seu ofício a este respeito foi postado em
seu faceboock. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade dos
vereadores presentes. Na sequência o Presidente convidou o Senhor Diogo
Henrique – Coordenador do Setor de Endemias e Zoonozes para usar a
TRIBUNA LIVRE para falar sobre os trabalhos de combate à DENGUE no
Município de Água Boa. Com a palavra o Senhor Diogo inicialmente
cumprimentou e agradeceu o Presidente e demais Vereadores por ter aberto este
espaço nesta reunião para vir falar sobre o trabalho que está sendo realizado em
todo o Município. Diogo ressaltou que o setor de endemias e zoonozes de Água
Boa está de cara nova com endereço na Rua 13 de maio e que tem recebido
todo o apoio necessário da Senhora Secretária de Saúde e do Prefeito Municipal
e que Água Boa está virando referência na região em análise da doença de
chagas. Disse que em relação aos trabalhos de combate ao mosquito da dengue
este faz através da equipe durante todo o ano, mas que no período de outubro a
março se intensifica devido às chuvas. Disse que a colaboração da população é
fundamental e que todos devem cuidar dos seus quintais e das caixas dágua. O
coordenador Diogo agradeceu a todos os Vereadores e pediu a eles que ajudem
conscientizar a população sobre a responsabilidade que cada um tem de cuidar
de seus quintais , pois quando todos colaboram fica mais fácil. O Vereador
Adeilto disse que constantemente é cobrado a este respeito no Resplendor, pois
lá já teve caso de dengue comprovado e por isso pede ao coordenador um
carinho especial para com aquele Distrito. Diogo fala a respeito da situação do
Distrito e disse que lá tem um agente fixo de combate às endemias e a dengue.
Os Vereadores Fábio Salomão, Adriano, Anaximandro, Elias e Tiago também
usaram da palavra tecendo comentários a respeito deste assunto, parabenizaram
o Coordenador Diogo pelos trabalhos realizados e se colocaram à disposição
para ajudar no que for necessário. Passando à palavra franca, o Vereador Elias
vieira dos Santos, lembrou a vinda a esta casa no dia 20 de março da Senhora
Carla da ARSAE, que atendendo determinação do Ministério Público, objeto de
requerimento do Presidente e dele próprio, esteve nesta Câmara ouvindo os
vereadores, o prefeito e a secretária de saúde sobre a atuação da COPASA no
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Município que tem deixado a desejar. Segundo o Vereador Elias a Senhora Carla
visitou a cidade e irá apresentar um relatório a respeito à Câmara e ao Ministério
Público. O Vereador Anaximandro disse que no faceboock tem sido cobrado
sobre as obras do estádio municipal, que já foi fruto de um requerimento seu na
reunião anterior, mas que infelizmente não recebeu resposta da prefeitura que
parou de responder os requerimentos dos Vereadores. Neste sentido disse
também que está aguardando um posicionamento da prefeitura a respeito do
pagamento do piso nacional dos ACE e ACS. Adriano disse que fez na data de
hoje contato com o Hospital de Santa Maria e que foi informado sobre o
pagamento parcial do repasse da prefeitura de Água Boa, mas que não faz parte
das obrigações do Hospital atender as cirurgias e internações e sim apenas as
gestantes e que por isso entende que é sim obrigatório o repasse por estes
serviços prestados. Disse ainda Adriano que quando tem grande necessidade o
Ministério Público entra em ação e que por isso vai estar acompanhando estes
repasses para o Hospital de Santa Maria do Suaçui. Com a palavra o Presidente
primeiramente agradeceu o Promotor Dr. Daniel que atendendo requerimento
seu e do Vereador Elias determinou a vinda de um representante da ARSAE em
Água Boa para verificar a qualidade dos serviços prestados e da água que a
população está consumindo neste Município. O Presidente disse que realmente
precisam cobrar e lembra o caso do policiamento em Água Boa, que só melhorou
depois das cobranças da Câmara e espera que também agora após a vinda da
Carla da ARSAE, a COPASA também possa melhorar a prestação de serviços.
Sobre as questões relacionadas ao repasse do Hospital o Presidente disse que
não vai ficar polemizando com os Vereadores mais não e orienta a aqueles que
tiver interesse a entrar no site e consultar sobre a PPI/Consolidação, onde consta
todos os direitos dos municípios pactuados. 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, 28 de março de 2019.
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