CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DO TIPO OLHO VIVO EM PONTOS
ESTRATÉGICOS DA NOSSA CIDADE, OBJETIVANDO MAIOR SEGURANÇA
PARA TODOS.
Sala das sessões em 16 de fevereiro de 2017.

ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
O Objeto do Requerimento que ora apresento é uma sugestão de
membros da Polícia Militar que reconhecem que, pela falta de condições
logísticas, de um número maior de efetivo e de tantos outros itens, aliado
ao aumento da violência que demanda quase todo o tempo da Polícia
Militar, torna-se muito difícil a segurança preventiva da população e por
isso seria de extrema importância, que a Prefeitura providenciasse um
projeto e buscasse instalar em pontos estratégicos da cidade, algumas
câmaras de segurança do tipo olho vivo, para inibir aqueles que desejam
praticar violências, roubos e assaltos em nossa cidade. Assim sendo, por
ser de extrema relevância esta medida, requeiro ao Senhor Prefeito a
atenção necessária e o conseqüente atendimento ao pleito acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS E PRAÇAS DE
ÁGUA BOA E DO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR
Sala das sessões em 16 de fevereiro de 2017.

ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Uma cidade limpa e organizada é motivo de orgulho para todos. Com este
pensamento, venho requerer do Senhor Prefeito que determine a
aquisição de lixeiras para a colocação em pontos estratégicos de nossas
ruas, praças e avenidas.
Sabemos que há de fato uma mudança na mentalidade das pessoas que
nos últimos anos vêem se preocupando muito com o meio ambiente e
desta forma também há uma conscientização de que cada um deve fazer a
sua parte para melhorar o meio ambiente e o local onde vivemos,
cuidando da limpeza e destinando o lixo para o local correto. Assim sendo,
é preciso que o Poder Público faça a sua parte e facilite para que as
pessoas possam ajudar na limpeza. Sem dúvida a instalação de lixeiras em
diversos pontos da cidade, mexerá com a consciência de cada um que se
sentirá na obrigação de colaborar para que tenhamos uma cidade cada
vez mais limpa e organizada.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
TÉRMINO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA APARECIDA TEIXEIRA, BEM
COMO CALÇAMENTO OU ASFALTAMENTO DAS RUAS CRISTAL E JOSÉ
MELQUIADES NO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR.
Sala das sessões em 19 de abril de 2017.

ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Louve-se o esforço empreendido pelo atual prefeito que no ano anterior
realizou a pavimentação dentre outras, de parte da Rua Aparecida
Teixeira, também conhecida como Rua Principal do Distrito de Resplendor.
Porém Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, é necessário que esta obra
seja concluída uma vez que a pavimentação foi feita apenas até a porta da
Igreja, ficando o restante da Rua para ser feita numa próxima
oportunidade. Neste sentido, considerando os transtornos causados por
águas de enxurradas que descem pela Rua Calvino Caixeta saindo de um
represamento existente na lavoura de café ao alto e que pode estragar
esta importante obra, faz-se necessário que a pavimentação também seja
feita nas Ruas Calvino Caixeta e José Melquiades que fica do lado de baixo
na mencionada rua, resolvendo definitivamente o problema.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
CONSERTO DA CABECEIRA DE UMA PASSAGEM LOCALIZADA NA RUA
CRISTAL, EM FRENTE À CASA DO SR. LADINHO DO PADRE NO DISTRITO
DE PALMEIRA DE RESPLENDOR.
Sala das sessões em 19 de abril de 2017.

ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
A passagem a que nos referimos está em frente à casa do Sr. Ladinho na
Rua Cristal ou como também algumas pessoas a conhecem como Travessa
Antônio Bebiano, está causando enormes transtornos à população local,
pois a cabeceira da mesma foi destruída e precisa urgentemente ser
reconstituída para segurança e tranquilidade de todos os usuários. Assim
sendo, em nome dos moradores locais que diariamente nos procuram
solicitando interceder junto ao Senhor Prefeito Municipal para viabilizar
este conserto, e na certeza de que seremos atendidos, antecipo os meus
agradecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
DESIGNAÇÃO DE UM SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA
NOTURNO PARA TRABALHAR NA UBS DO DISTRITO DE PALMEIRA DE
RESPLENDOR.
Sala das sessões em 07 de junho de 2017.
ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Na Unidade Básica do Distrito de Palmeira de Resplendor, existe apenas
uma servidora que está exercendo as funções de vigia e assim mesmo,
podemos dizer, até correndo riscos de vida, devido o local estar cercado
de um muro muito baixo e que não oferece condições de segurança. Já
chegou ao meu conhecimento que vândalos estão pulando o muro para
fazer uso de drogas no local e até ameaçam a servidora de que se a
mesma denunciar eles vão estuprá-la.
Ora Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, sem querer cometer nenhum
preconceito, a atividade de vigia noturno é mais apropriada para pessoas
do sexo masculino e sim assim não for, que o local então ofereça melhores
condições de segurança para que uma mulher possa ali trabalhar. Assim,
vejo que a solução mais imediata é mesmo a designação de mais um vigia
possa ali trabalhar e garantir tranqüilidade e segurança para a servidora
que lá se encontra prestando os seus serviços.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
REQUERIMENTO

/2017.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DA ESTRADA DA REGIÃO DOS CARDOSOS
QUE PASSA PELA FAZENDA DO SR. RAZUQUE E VAI ATÉ O BONFIM.
Sala das sessões em 21 de junho de 2017.

ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Após o período de chuvas é comum que as estradas estejam em precárias
condições, especialmente em nossa região que tem na atividade
agropecuária a principal fonte de renda.
Passado este período de importante que toda a atenção do setor
responsável na Prefeitura, se volte para recuperar as estradas e cuidar da
sua conservação, pois é através das estradas que os produtores,
pequenos, médios e grandes escoam as suas produções.
Desta forma e considerando a solicitação dos moradores daquela região,
venho requerer do Senhor Prefeito que determine o atendimento à
solicitação que é fruto desta proposição.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, o seguinte REQUERIMENTO:
ASSENTAMENTO DOS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA
SÃO JOSÉ DO DISTRITO DE PALMEIRA DE RESPLENDOR.
Sala das sessões em 08 de março de 2018.

ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Os aparelhos da Academia da Saúde ao ar livre, já se encontram no pátio
da Prefeitura Municipal de Água Boa, há mais de um ano e portanto,
disponíveis para o assentamento. Assim sendo, certo dos inúmeros
benefícios que esta academia trará para a saúde e qualidade de vida da
população e de que realmente é na referida Praça, o melhor lugar para os
aparelhos serem assentados, venho em atendimento às reivindicações
dos moradores, reiterar ao Senhor Prefeito que determine o setor
competente da Prefeitura, a instalação deste importantes aparelhos na
referida Praça São José que também está a necessitar de uma completa
reforma, fazendo com que ela volte a ser o cartão postal do nosso Distrito
de Palmeira de Resplendor.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Prefeito
Municipal de Água Boa, a seguinte MANIFESTAÇÃO DE AGRADECIMENTO:
PELA LIMPEZA GERAL DAS RUAS DO DISTRITO DE PALMEIRA DE
RESPLENDOR, BEM COMO PELO PATROLAMENTOS E CASCALHAMENTO
DA ESTRADA DO PIRES.
Sala das sessões em 21 de março de 2018.
ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Prefeito:
Sirvo-me do presente para manifestar ao Senhor Prefeito Municipal, em
meu nome e em nome da população do Distrito e da região do Pires, os
nossos sinceros agradecimento pela realização dos serviços de limpeza
geral e recolhimentos de lixos e entulho no Resplendor, bem como pelo
patrolamento da estrada de acesso a região do Pires que estava de fato a
precisar de reparos para sua conservação, o que se fez em atendimento
ao nosso pedido.
Receba pois Senhor Prefeito, os nossos cumprimentos e a nossa gratidão
pela realização destes importantes serviços que objetivam o asseio, a
melhoria da qualidade de vida e também o livre acesso da população.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
O Vereador que este subscreve, requer de Vossa Excelência, que ouvido o
Plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Senhor Engenheiro
Chefe da 38ª Residência do DEER/MG em Capelinha, o seguinte
REQUERIMENTO:
CONSTRUÇÃO DE 02 REDUTORES DE VELOCIDADE NA CHAMADA CURVA
DO NEM DE OROSIMBO NA BR/MG.120, TENDO EM VISTA O ALTO
ÍNDICE DE ACIDENTES OCORRIDOS ALI NAQUELA CURVA.
Sala das sessões em 04 de abril de 2018.
ADEILTO ALVES DO NASCIMENTO
Vereador
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhor Engenheiro:
Como deve ser de conhecimento de Vossa Senhoria, como Chefe da 38ª
Residência do DEER/MG, órgão que inclusive é responsável pela
manutenção e conservação desta rodovia, é grande o numero de
acidentes ocorridos na curva que mencionamos no objeto do presente
Requerimento. Ai nos vem a pergunta: Até quando vamos ficar assistindo
estes acidentes sem tomar nenhuma providência que possa diminuir a
velocidade e assim reduzir tais ocorrências?
Neste sentido, serve o presente, para na qualidade de Vereador deste
Município de Água Boa e pessoa moradora do Distrito de Resplendor que
passa todos os dias nesta rodovia, requerer do DEER/MG que providencia,
a bem da segurança de todos, a construção dos redutores de velocidade
que acima nos referimos e com certeza veremos tais acidentes acabarem
ou pelo menos diminuírem consideravelmente.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
Rua Darci Alves de Oliveira, 175 – Água Boa - MG
REQUERIMENTO

/2018.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO SALOMÃO LOPES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Água Boa
Água Boa – Minas Gerais.

Senhor Presidente:
Os Vereadores que este subscrevem, requerem de Vossa Excelência, que
ouvido o Plenário na forma regimental, seja encaminhado às
AUTORIDADES MILITARES E POLÍTICAS LIGADAS A ÁREA DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, o seguinte REQUERIMENTO:
PROVIDENCIAS PARA A MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ÁGUA
BOA, COM A INSTALAÇÃO DE UM POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE
PALMEIRA DE RESPLENDOR E AUMENTO DO EFETIVO MILITAR E CIVIL DE
ÁGUA BOA.
Água Boa - (MG), 08 de agosto de 2018.
JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras autoridades Militares
e Políticas ligadas à Segurança Pública:
Esta Casa Legislativa já enviou em outras oportunidades Requerimentos
desta natureza, sem contudo obter êxito, nesta que é uma das principais
reivindicações do população do Distrito de Palmeira de Resplendor, que
há muito tempo vive assustada com a quantidade de atos de violência,
consumo e tráfico de drogas. Na data de 20 de março de 2017, inclusive a
Câmara Municipal de Água Boa, promoveu a realização de uma sessão
extraordinária pública, com a presença de autoridades, representantes de
entidades e segmentos da sociedade água-boense e populares com o
objetivo de discutir o aumento da violência e a segurança pública do
Município de Água Boa e também naquele Distrito que possui hoje na

sede e em seu entorno mais de 5.000 habitantes e não tem um único
Policial para cuidar da segurança.
Os Vereadores, na condição de legítimos representantes e porta vozes da
população, bem como as autoridades e os representantes dos diversos
segmentos presentes, relataram sobre diversos fatos ocorridos, tais como
assaltos a mão armada, estupros, roubos de objetos diversos, motos e
veículos , assassinatos , etc.
Sabemos que o número do efetivo policial militar de Água Boa é muito
reduzido e não temos sequer Delegado há mais de 04 anos, fatos que por
si só já demonstram a impossibilidade de ter um serviço de segurança com
a qualidade necessária, por absoluta falta de condições de estarem os
respeitados policiais, presentes em todas as ocorrências públicas, seja na
sede, no Distrito e Povoados.
Neste sentido, só nos restam continuar implorando e invocando a
responsabilidade das autoridades Policiais e Políticas do Estado, as
providencias necessárias para a melhoria da segurança pública e a
diminuição da violência no Município de Água Boa com o aumento do
efetivo e a instalação do Posto Policial no Distrito o que certamente irá
contribuir para diminuir o número de ocorrências e aumentar a sensação
de segurança da população que já se encontra desacreditada e sem
esperança.
Assim sendo e certo de podermos contar com o apoio de todos,
antecipamos os sinceros agradecimentos pelo empenho das autoridades
competentes.
Atenciosamente,
ADEILTON ALVES DO NASCIMENTO

KLEVERTON TIAGO M. GOMES

(Vereadores moradores do Distrito de Palmeira de Resplendor)

FÁBIO SALOMÃO LOPES
Vereador Presidente

