ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA,
REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018.
Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2018, às 19:22 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.
Após os cumprimentos à assistência presente, o Presidente passou a palavra ao
Secretário Adeilto para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada e
assinada sem qualquer observação. Dando início à pauta da reunião o Vereador Adriano
Gomes fez a leitura do ofício 311/2018/2ªPJC do Promotor De Justiça da Comarca de
Capelinha, Dr. Cristiano Moreira Silva, que requisita à Câmara Municipal informar à
Promotoria no prazo de 15 (quinze) dias sobre a votação do Projeto de Lei que versa
sobre a Alteração da Lei 896/2017 que trata do plano Municipal de Saneamento Básico
do Município de Água Boa.
Após a leitura, o Presidente Fábio Salomão disse que como se trata de uma lei que já é
do conhecimento de todos os Vereadores, pois foi votada no exercício anterior, ou seja
em 2017 e o projeto que ora tramita nesta Casa há algum tempo e foi encaminhado
apenas para cumprir algumas exigências do Ministério Público, será colocado em
votação na data de hoje, tendo em vista que foi disponibilizado cópias para os Senhores
Vereadores e aqueles que tiveram interesse certamente deve ter analisado as
alterações ocorridas. Colocado em votação o Projeto de Lei 007/2018 de autoria do
Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre:
NOVA REDAÇÃO À LEI MUNICIPAL Nº 896/2017, QUE INSTITUIU O PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE ÁGUA BOA foi aprovado por 10 (dez) votos a
favor e nenhum contra, ou seja aprovado por unanimidade. Na sequência o Vereador
Adriano fez a leitura de alguns artigos do Projeto de Lei 005/2018 de autoria do Senhor
Prefeito Municipal, que dispõe sobre: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 que está em tramitação nesta
Casa desde o início do mês de abril e ato contínuo foi o mesmo submetido á votação
dos Senhores Vereadores, sendo aprovado também por 10 (dez) votos a favor e
nenhum contra. Não tendo mais nenhum projeto para votação, passou as leituras das
seguintes proposições:
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Requerimento 053/2018 de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo, que dispõe
sobre: ELABORAÇÃO DE PROCESSO PARA TOMBAMENTO DA CACHOEIRA DA LUZ,
COMO PATRIMÔNIO CULTURAL, IMATERIAL E AMBIENTAL DE ÁGUA. Com a palavra o
Vereador Adriano disse que nasceu na região da Cachoeira da Luz e por tanto se
identifica muito com a história ali construída, a exemplo do próprio nome que surgiu a
partir da instalação de uma usina de geração de energia elétrica para o Município de
Água Boa, instalada na época do governo do Presidente Juscelino Kubistcheck que
adquiriu 20 usinas para serem instaladas no país, sendo que nosso município foi uma
das cidades contempladas e que portando é responsabilidade dos políticos buscar a sua
preservação e reconhecimento como patrimônio cultural, turístico e ambiental.
Requerimento 054/2018 de autoria dos Vereadores Fábio Salomão Lopes, Amarildo
Alves, Hélio Santana e Geraldo Ferreira de Miranda, que dispõe sobre: AQUISIÇÃO E
COLOCAÇÃO DE TUBULÕES ÁRMICOS EM SUBSTITUIÇÃO À PONTE DE
MADEIRA EXISTENTE SOB O RIO ÁGUA BOA, QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO
CURUMIM E À COMUNIDADE DE SÃO FELIX. Com a palavra o Presidente disse que
foi feito um estudo para construção de uma ponte de cimento naquele local, mas que
chegou-se á conclusão de que demanda um custo muito alto e como a SETOP tem os
tupulões em proporção que chega a duas ou três vezes mais a largura, concluíram
que atenderá as necessidades do local.
O Vereador Anaximandro perguntou ao Presidente se será colocado os tubulões e
depois os mesmos serão aterrados e cimentado por cima e o Presidente respondeu
que sim, evidentemente após fazer o encabeçamento. O Vereador Elias perguntou se
foi feito um projeto e se este está embasado em laudo de engenheiros, pois como
todos sabem ali passa um volume enorme de água em épocas de chuvas, tendo
inclusive já arrastado uma casa no passado recente. O Presidente respondeu que
sim, que existe um projeto feito por engenheiros, tanto para este, como para outros
locais do município que estão precisando e que no âmbito da Prefeitura, toda obra
tem de ter um engenheiro responsável.
Requerimento 056/2018 de autoria do Vereador Elias Vieira dos Santos, que dispõe
sobre: EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER OS MORADORES
DA RUA JOÃO MIGUEL DE SOUZA DO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR.
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Requerimento 055/2018 de autoria do Vereador Lafaiete de Freitas Pego, que dispõe
sobre: AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBULÕES ÁRMICOS, SENDO UM NO POVOADO
DE SANTO ANTÔNIO NA SAÍDA PARA ÁGUA LIMPA E OUTRO NO BARREIRO, NAS
PROXIMIDADES DO TERRENO DE GERSON DO JETÚLIO. O Vereador Lafaiete como
autor deste requerimento disse querer aproveitar da oportunidade para parabenizar o
Prefeito Laerth Vieira pela brilhante administração que está fazendo no Município e
também pela colocação destes tubulões que certamente serão instalados em breve.
Requerimento 057/2018 de autoria dos Vereadores Elias Vieira dos Santos,
Anaximandro Rodrigues Silva, Adriano Gomes de Melo e Elenisio Mendes da Cruz, que
dispõe sobre: CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTA
NA RUA NOVO HORIZONTE, DO LADO DE CIMA DA CASA DA SRA. GENI GONÇALVES
MEIRA.
O Vereador Anaximandro disse que procurou visitar este local após verificar que em
várias reuniões que o colega Elias tem chamado a atenção de todos para a gravidade da
situação e assim ele foi até o local e constatou realmente que o perigo é grande de um
acidente e por isso pede que o Prefeito se sensibilize e realize esta obra de contenção.
O Vereador Elias disse que foi feito o calçamento desta rua que é uma obra cara e que
ficou incompleta, dependendo da construção deste muro de arrimo e que a solicitação
não é sua, nem de seus eleitores e sim dos próprios moradores e dos eleitores do
próprio prefeito. Pediu ao Presidente para empenhar junto ao Prefeito e também se
colocou à disposição para ir ao local e também ao prefeito para que este assunto seja
resolvido.
Requerimento 058/2018 de autoria dos Vereadores Adriano Gomes de Melo, Fábio
Salomão, Amarildo Alves, Hélio Santana e Geraldo Ferreira, Anaximandro Rodrigues,
Lafaiete de Freitas, Kleverton Tiago, Adeilto Alves, Elias Vieira e Elenisio Mendes da
Cruz, que dispõe sobre: MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO PELOS ESFORÇOS
E EFICIÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO
HOSPITAL SANTANA DE ÁGUA BOA E POR TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
LOTADOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, BEM COMO AO SAMU E À POLÍCIA MILITAR
POR OCASIÃO DO ACIDENTE COM UM ÔNIBUS DE TRABALHADORES OCORRIDO NA
DESCIDA DA LIMEIRA NESTE MUNICÍPIO.
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O Vereador Adriano reforça as justificativas dizendo que todos sabem da carência do
Hospital e das dificuldades de todos, mas que realmente todos são merecedores dos
aplausos pois não mediram esforços para atender da melhor forma os pacientes vítimas
do acidente. O Vereador Elias disse que juntamente com os Vereadores Adriano e
Geraldo estiveram no local prestando suas solidariedades e pode constatar que ainda
existe muita gente boa e solidária.
Requerimento 059/2018 de autoria do Vereador Adriano Gomes de Melo, que dispõe
sobre: PEDIDO AO DEPUTADO NOZINHO PARA INTERCEDER JUNTO AO SETOR
COMPETENTE DO D.E.E.R/MG PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NA SERRA DA LIMEIRA
RODOVIA MGC.120, NESTE MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, OBJETIVANDO A ADOÇÃO DE
MEDIDAS CAPAZES DE DIMINUIR O NUMERO DE ACIDENTES QUE JÁ VITIMOU
DEZENAS DE PAIS DE FAMÍLIAS.
Todos os requerimentos acima foram aprovados por unanimidade dos Vereadores.
Passando á palavra franca, o Vereador Elias que tinha o intuito de nunca falar sobre
situações dos Governos Estadual ou Federal, mas que neste momento não pode se
calar, pois faz questão de declarar todos seu apoio aos professores e aposentados do
estado de Minas Gerais que estão passando sérias dificuldades em virtude da falta de
pagamento e de pagamento a menor como é o caso dos aposentados que receberam
apenas 500 reais. Ora disse o Vereador, este Governador está de brincadeira e seu
nome devia ser Fernando Pilantrel, pois quem não cumpre com suas responsabilidades
é pilantra.
O Vereador Anaximandro disse querer apenas acrescentar ás palavras do colega Elias
que disse tudo sobre este cidadão, que para ele não merece ser chamado de
governador, pois quem governa é empregado do povo e precisa cumprir as suas
obrigações e o fato dele está priorizando alguns servidores da ativa é porque a estes
cabem o direito de fazer greve, e aos aposentados não.
Com relação ao fluxo de carros nas ruas de Água Boa, o Vereador Anaximandro disse
que a situação se complicou foi depois da construção das BRS que passam pelo nosso
Município, pois as ruas não estão preparadas para suportar tanto trânsito, isto sem falar
no desrespeito que muitos caminhoneiros tem praticado contra algumas pessoas, e
citam casos de pessoas que tiveram seus padrões de luzes quebrados por carretas e os
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carreteiros sem dar nenhuma satisfação foram embora, deixando para os proprietários
os prejuízos.
O Vereador Adriano solicita um aparte ao Vereador Anaximandro e disse que Água Boa
não tem tanto trânsito e que o problema está sendo causado em função das 02 BRs que
cortam o Município e assim grande quantidade e veículos, caminhões e carretas que
não são daqui, mas aqui passam é que causam o problema. Declarou ainda Adriano que
o seu objetivo quando propôs a criação de uma comissão municipal de trânsito era
exatamente reunir pessoas qualificadas e conhecedoras para analisar e sugerir medidas
capazes de amenizar esta situação.
O Vereador Elias também fez comentários e apontou o fato de carretas estão
arrebentando os fios de telefone e de energia elétrica. Com a palavra o Vereador
Kleverton Tiago mencionou que seu pai estará no dia 29 de junho, fazendo aniversário e
faz a leitura de uma linda e emocionante mensagem para ele, agradecendo-o por tudo
que ele representa em sua vida.
O Vereador Adeilto após cumprimentar e parabenizar o Senhor Pedro pelo seu
aniversário, disse que não vai falar do governador, pois todos conhecem o que pensa
sobre isso e quer apenas agradecer ao prefeito pela notícia de que após seu esforços
Água Boa estará em breve recebendo mais 03 policiais, que somando aos demais
passarão a ser 08 policiais em Água Boa, aproveitando ainda para pedir que o
Resplendor também seja olhado com carinho neste área, pois a violência e a prática dos
motoqueiros empinar motos e imprimir altas velocidades estão ficando insuportáveis.
O Vereador Adriano lê uma mensagem enviada pelo deputado Nozinho que enviou
ofício ao Governador pedindo a ele para regularizar a situação dos pagamentos aos
servidores.
O Vereador aproveitou também para agradecer ao Deputado Nozinho pela liberação da
emenda para compra de um trator agrícola e também ao Prefeito, pois sem esforço dele
em preparar toda a documentação as coisas não teriam acontecido. Com a palavra o
Presidente ao falar sobre a situação atual do estado em relação á falta dos pagamentos,
ressaltou que o Governador agora está fazendo um empréstimo de dois bilhões de reais
alegando que é para regularizar a folha de pagamento dos servidores.
O Presidente também parabenizou os Vereador Adriano e Elenisio pela conquista deste
trator que muito contribuirá para a zona rural do nosso município. Disse também o
Presidente que faz suas as palavras dos Vereadores Elias e Anaximandro a respeito do
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atual governador de minas gerais, pois para ele prática um desgoverno e se coloca á
disposição de qualquer um que queira fazer movimento contra o desgoverno que está
instalado em Minas. Nada mais tendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos, desejando um feliz recesso 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, 20 de junho de 2018.
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