ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (16ª) décima Sexta Sessão Ordinária do (2º) segundo período da (2ª)
segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove dias do mês de outubro do
ano dois mil e quatorze, às 12h reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira
Pinto da Câmara Municipal de Mutum sito à Rua Dom Cavati, 391 nesta
cidade de Mutum estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana,
Secretário. Pelo Livro de Presenças verificou o comparecimento dos
vereadores: Dary Piloto Coelho, Gezio Nunes de Oliveira, Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nelia Eterna de
Oliveira Senra, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não
compareceu o Vereador Marcone Rosa da Silva e Nilton Marques de Lima
que se encontrava no Pronto Socorro, as ausências foram justificadas pela
Presidência desta Casa. Comprovada a presença dos (09) nove Vereadores
no ato da chamada o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a
proteção de Deus com a leitura Bíblica do Salmo Cento e trinta e três,
proclamado pelo Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Leu em
seguida a ata da Sessão anterior, posta em discussão, tendo em vista não
haver nada mais a acrescentar colocou-a em votação, aprovada por
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente desejou boas vindas aos
presentes e cumprimentou os ouvintes da Radio Cultura FM, alencando a
importância da participação popular para a Câmara Municipal.
Continuando com a Sessão, passou-se a leitura dos pareceres da Comissão
em Conjunto como seguem: Parecer nº 6/2014, opinando pela aprovação do
projeto de Lei nº 37/2014, foi Relator Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
Parecer nº 7/2014, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 34/2014,
foi Relator Vereador Clóvis Viana. Parecer nº 8/2014, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 35/2014, foi Relatora Vereadora Nelia
Eterna de Oliveira Senra. Parecer nº 9/2014, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 36/2014, foi Relator Vereador Dary Piloto Coelho.
Parecer nº 10/2014, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 38/2014,
foi Relator Vereador Dary Piloto Coelho. Parecer nº 11/2014, opinando
pela aprovação do Projeto de Lei nº 39/2014, foi Relator Vereador Paulo
Antonio Alves. Após leitura dos pareceres, o Senhor Presidente deu
seqüência à Pauta, passando a palavra aos oradores inscritos
regimentalmente. Com a palavra o senhor Sávio Renato Fabel,

representando a Empresa Porto Alegre, prestou esclarecimentos sobre as
obras que estão sendo realizadas que se chama Leito de Secagem. O
mesmo disse que veio a esta Casa a convite do Senhor Presidente
Washington para prestar esclarecimentos sobre o processo que estão
realizando com o intuito de inibir o odor exalado pelos resíduos da empresa
Porto Alegre. A obra foi iniciada no início desta semana, convidou os
Vereadores e ouvintes da Cultura FM, cidadãos mutuense, para
acompanharem de perto as obras, uma vez que estão preocupados com a
prática ambiental, o processo que estão realizando inibirá o odor. Encerrou
sua fala agradecido pela oportunidade. Em seguida o Senhor Presidente
agradeceu o Sr Sávio pelos esclarecimentos, lembrando que no dia (26)
vinte e seis de março deste ano, o Senhor Sávio esteve nesta Casa
prestando esclarecimentos sobre o odor causado pelos resíduos da Porto
Alegre, inclusive nesta ocasião circulou um abaixo-assinado. Mediante os
fatos ocorridos decidiu ir até a cidade de Ponte Nova falar com o
proprietário da Porto Alegre, o senhor João Lucio, o mesmo me disse que
iria iniciar a referida obra, Graças a Deus já iniciou, esta Casa não omitiu
os fatos. Prosseguindo o Vereador Marcos Pinheiro disse que se sentiu feliz
com as informações e tem certeza que a empresa Porto Alegre visou o
respeito com o Meio Ambiente espera que no prazo máximo de seis meses
a obra seja executada. Conforme Normas Regimentais também se
inscreveu o Senhor Nelsomar Pereira Fonseca para discutir assunto
relacionado ao Meio Ambiente. Primeiramente saudou os presentes e
ouvintes da Radio Cultura FM, falou na coincidência, quando se inscreveu
para expor o assunto sobre o Meio Ambiente não sabia que o Sávio havia
se inscrito para falar desta situação. O objetivo de sua presença nesta Casa
foi para falar de uma rede de esgoto que está sendo feita próxima ao Posto
Zema, que cairia acima da capitação de água da COPASA. Fez menção de
vários locais de rede de esgoto que cai acima da capitação da água da
COPASA. Hoje podemos ver que não temos água para ser tratada, temos
esgoto para ser tratado, a situação é preocupante. Denunciou os esgotos que
estão sendo jogados nos rios acima da capitação da COPASA e aqueles que
estão correndo a céu aberto. Na gestão anterior foi feito reunião com
representantes da COPASA em nossa cidade, onde eles disseram que
estaria analisando a viabilidade para a capitação da COPASA ser mudada
de local, mas nada ainda foi feito. Tem produtor sendo multado porque
estão construindo represa em sua propriedade e por outras questões. Mas as

represas são reservatórios de água. A situação da seca no país é
preocupante, se não tivermos represas para armazenar água com certeza
ficará mais difícil a situação, não é só multar, é educar o meio ambiente.
Mediante situação, questionou se o município está tendo licença para jogar
degetos nos rios. O Vereador Paulo Antonio Alves, agradeceu as
informações e disse que dias atrás fez denuncia de uma rede de esgoto que
está correndo a céu aberto, foi informado que já havia comprado os canos,
até a presente data os canos não chegaram até o local e a rede continua
correndo a céu aberto. O Vereador Marcos Pinheiro disse que a COPASA
está devendo uma satisfação para o município de Mutum porque a situação
é crítica. Disse para a Presidência desta Casa se for necessário que o
Legislativo vá à Belo Horizonte junto à chefia da COPASA para ver a
situação e buscar solução. Continuando, o Vereador Dary Piloto disse para
o Senhor Nelsomar que as colocações dele de fato foram verdadeiras.
Quando foi assinado o convênio com a COPASA, ele disse que deveria ser
mudado o local da captação da água, até a presente data nada foi feito, se
colocou solidário para buscar soluções. A Vereadora Nelia Eterna,
endossou as palavras do Senhor Nelsomar, reconhecendo veracidade nelas.
Lembrou que água é vida, em São Paulo está faltando água, às vezes
pensamos que não acontece conosco. Na seqüência o Vereador Marcus
Roberto Duarte Brandão, teceu elogios ao Senhor Nelsomar por ser
conhecedor da realidade. Também reconheceu veracidade na fala dos
Nobres Colegas, como disse O Vereador Dary Piloto, talvez o mais viável
seria parar de pagar a conta da água, reafirmou a necessidade de rever a
situação mas para isto viu-se a necessidade de convocar os Diretores da
COPASA para um debate. Só vamos dar valor real a água quando esta vir a
faltar. O retorno da COPASA é muito pouco para a população, somos
contra aquilo que pode melhorar e não melhora. As palavras de Nelsomar
serviram de alerta, convidou a todos a avançar neste processo, cada um
fazendo a sua parte, nossa função de Vereador devemos cumpri-la.
Seguindo o Vereador Tarciso Correa de Oliveira agradeceu o Senhor
Nelsomar por ter gerado esta discussão de suma importância, Mutum
cresceu, a demanda também cresceu. Falou da insatisfação de algumas
pessoas porque a partir de janeiro de 2015 será cobrado taxa pela
COPASA, pelos serviços de esgotamento sanitário da sede do município e
manutenção em redes e ligações tais como desentupimento, correção de
vazamento, execução de obras e melhorias. Em seguida o Vereador Gezio

Nunes de Oliveira, disse que as colocações do Senhor Nelsomar expostas
nesta Casa foram muito importantes, também é conhecedor da localidade
onde está a capitação da água, porque morou próximo durante muito
tempo. Oportunamente fez paralelo do crescimento da cidade, mas sentiu a
necessidade de que sejam envolvidas todas as autoridades do município em
prol desta situação. Disse que fica pensando, se depositar em juízo
resolveria o problema. A COPASA disse que no dia vinte de outubro iria
começar as obras, ainda não iniciou, solicitou do Líder do Governo que
intercedesse junto aos órgãos competentes no sentido de olhar a rede de
esgoto próximo ao SETOP e Rua das Amendoeiras no Bairro Jardim da
Ponte. Continuando, o Presidente Washington solicitou que a Senhora
Secretária fizesse a leitura da Comunicação Externa nº 2082/2014, datada
de 10 de outubro de 2014 da Companhia de Saneamento de Minas GeraisCOPASA, comunicando Início de Tarifação sobre os Serviços de
Esgotamento Sanitário a partir de janeiro de 2015. Após leitura o Vereador
Marcos Pinheiro disse que não podemos ser coniventes com a imposição da
COPASA, sem prestar serviço, não podemos aceitar a imposição. Viu-se
que é necessário se reunirem antes que inicie a cobrança das taxas. Por
mais uma vez o Senhor Nelsomar solicitou espaço para falar, a palavra lhe
foi concedida com a permissão do plenário, também foi permitida pelos
Senhores Vereadores a palavra à Senhora Maria do Carmo Tavares. Numa
réplica o Senhor Nelsomar disse que o problema maior é a Prefeitura jogar
esgoto no rio em vários locais, perto do seu Tio Tarciso, inclusive o esgoto
da escola. Agora o esgoto perto do Posto Zema, na Vila Capitão Fonseca e
recentemente no Silon, o Secretário do Meio Ambiente sabe muito bem o
que ele está falando, estes esgotos podem ser tratados. A empresa Porto
Alegre tem o odor, não estão jogando degetos no rio. O ex-prefeito Teófilo
Antonio Soares, cometeu erros, Simões cometeu erros e João Batista
também está cometendo erros. O que ele disse é que existem técnicas
adequadas, não precisam de COPASA. Em seguida a Senhora Maria do
Carmo usou a palavra com a permissão do Plenário e falou que tempos
atrás veio a esta Casa falar que moveu uma denúncia contra a empresa
Porto Alegre por causa dos degetos que vinham incomodando a população
com o forte odor. Hoje estamos vendo o resultado, fizemos um trabalho
indo a localidade, fotografando, colhendo assinaturas no abaixo assinado e
outros. Hoje estou informando que fui comunicada pelo Presidente que as
obras estão sendo iniciadas para resolver o problema. Está certa de que esta

Casa cumpriu com sua função, acatou a denúncia e tomou as devidas
providências, disse ainda que acompanhará de perto a obra, o Senhor
Savio em sua fala nos deu esta liberdade. Convidou a população para com
ela visitar a localidade. Encerrou sua fala parabenizando esta Casa por ter
tomado as devidas providências. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro
agradeceu a informações do Senhor Nelsomar e da Senhora Maria do
Carmo, são questões que devemos acompanhar de perto. Às vezes nos
preocupamos com o odor e esquecemos-nos dos degetos jogados em nossos
rios. Disse também que o Senhor Paulo se mudou de Vitoria para Mutum,
vem investindo em nosso município, e foi denunciado e multado, é preciso
olhar com mais carinho a situação dos proprietários. Prosseguindo com a
pauta, o Senhor Presidente, passou às reapresentações dos Projetos como
seguem: Reapresentação do Projeto de Lei nº 34 de 01 de setembro de 2014
que “Cria o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio
Ambiente – CODEMA” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, posto em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir
colocou-o em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 35 de 01 de setembro de 2014 que
“Dispõe sobre a Criação e Regulamentação do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mutum” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Posto em discussão em vista
de não haver nada mais a acrescentar, colocou-o em votação única,
aprovado por todos com direito ao voto. Continuando reapresentou o
Projeto de Lei nº 36, de 2014 que “Institui o “Dia da Família na Escola” na
Rede Municipal de ensino do Município de Mutum e dá outras
providências” de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva, posto em
discussão, o Vereador Marcos Pinheiro alencou a importância da presente
matéria e da importância da família junto os filhos. Muitos destes às vezes
estão ficando esquecidos pela família. Posto em primeira votação, aprovado
por todos com direito ao voto. Seguindo reapresentou o Projeto de Lei nº
37/2014 que “Estabelece proposta Orçamentária estimando a receita e
fixando a Despesa do município de Mutum para o exercício de 2015” de
autoria do Executivo Municipal, posto em discussão, em vista de não haver
nada mais a acrescentar, colocou-o em votação única, aprovado por todos
com direito ao voto. Continuando reapresentou o Projeto de Lei nº 38/2014
que “Cria o programa Bolsa Aluguel Social na forma que especifica e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de

urgência, posto em discussão tendo em vista não haver nada mais a
acrescentar, colocou-o em votação única, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. E por fim reapresentou o Projeto de Lei nº 39 de 24 de
setembro de 2014 que “Cria Cargos na Estrutura Organizacional da
Prefeitura Municipal de Mutum dando outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Posto em discussão e em
seguida em votação única, aprovado por todos com direito ao voto. Dando
seqüência à pauta passaram-se as apresentações das proposições como
seguem: Conforme contido na pauta 02 pedidos de providência de autoria
do Vereador Marcone Rosa da Silva, devido a ausência do autor, foi
retirado de pauta. Leu o Pedido de Providência de autoria do Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando “criar o Parque Ecológico
Municipal, com área de lazer”, o autor Vereador Marcus Brandão explicou
muito bem o motivo desta solicitação por sinal veio no momento oportuno
em vista que estão debatendo sobre o Meio Ambiente. Considerou ainda
que na cidade de Ipanema já tem um Parque é muito freqüentado,
proporciona a população uma área de lazer, local de caminhada ecológica.
Também os animais poder ser recolhidos para esta área, os animais feridos
poderão ser recolhidos num cativeiro para receber um tratamento
adequado, enfim são inúmeras atividades benéficas,como receber visitantes
das cidades vizinhas, escolas e outras. São inúmeros benefícios que geram
para o município. O Vereador Marcos Pinheiro manifestou seu apoio com o
Nobre Colega e disse que é preciso fazer estudo para introduzir o Pássaro
Mutum no município, e nesta área seria o mais viável, considerou ainda
que irá gerar receita para o município, solicitou o empenho do Líder do
Governo e do Secretário do Meio Ambiente. Não havendo nada mais a
discutir colocou o pedido de providência em votação, aprovado por todos
com direito ao voto. Fez-se leitura dos dois Pedidos de Providência de
autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando
“cascalhar o morro próximo a Igreja Católica, no Córrego Seco e o morro
na propriedade do Senhor Toninho Laignier” e “reformar a ponte de
madeira próximo a Igreja Católica, na propriedade do Senhor Cláudio
Soares, no Córrego Santa Luzia” neste tem o Vereador Gezio Nunes de
Oliveira e Dary Piloto Coelho como co-autor. O autor Vereador Marcos
Pinheiro explicou detalhadamente a necessidade das duas solicitações. São
pontos críticos no município no período das chuvas. Considerou que o
cidadão tem o direito de ir e vir. Com relação à ponte, é de extrema

necessidade, neste período chuvoso ela corre o risco de cair e o povo ficar
ilhado, são duas situações graves, solicitou o empenho do Secretário de
Obras. O Vereador Dary Piloto disse ser conhecedor das duas solicitações,
são situações críticas que precisam ser olhadas com carinho. A ponte que
foi solicitada é a única via de acesso. Já fez contato com Executivo, o mais
viável nesta localidade é um Tubulão, enquanto seja providenciado este
tubulão é preciso fazer reparos. Continuando o Vereador Marcus Brandão
parabenizou o autor pela iniciativa ele defendeu muito bem as solicitações
demonstrando os pontos críticos. Oportunamente teceu elogios ao Prefeito
Municipal porque as estradas principais estão excelentes. Neste trecho que
se refere ao Córrego Seco um dia de serviço resolve o problema. E com
relação à ponte é de extrema necessidade. Como Líder do Governo fará
contato com o Secretário de Obras e Executivo Municipal. Em seguida o
Vereador Gezio Nunes parabenizou o autor pelas solicitações e disse que
na gestão anterior fez pedido para construir esta ponte de cimento armado,
ele tem protocolado para esta gestão no livro junto a assessoria para a
construção, porque é necessário que nesta localidade seja aterrado,
oportunamente solicitou providências no sentido de cascalhar a serra de
Santa Luzia, uma vez que se aproxima o período das chuvas. Após
discussão colocou os dois pedidos de providência em votação, aprovados
pelos presentes com direito ao voto. Depois de esgotada a pauta, o
Vereador Gezio Nunes de Oliveira solicitou a palavra, parabenizou todos
os funcionários públicos pelo seu dia celebrado no dia 28 de outubro.
Aparte para o Vereador Marcus Brandão que também parabenizou todos os
funcionários públicos, lembrando dos funcionários desta Casa que
trabalham com alegria e eficiência. O Vereador Gezio retomou a fala e
passou ao Senhor Presidente que parabenizou todos os funcionários e o
Executivo Municipal por reconhecer o valor do funcionário público e pela
homenagem feita em favor dos funcionários públicos da Prefeitura.
Seguindo o Vereador Dary Piloto Coelho, disse que foi procurado por uma
pessoa do Hospital São Manoel solicitando ajuda no sentido de conseguir
um comprador para o hospital motivo de estarem muito cansados.
Solicitou que os eleitores do Lael Varela intercedam junto a ele para que
compre o Hospital e passem a atender a região neste hospital, facilitando
para o atendimento as pessoas de Mutum e das cidades vizinhas. O
Vereador Tarciso louvou pelo assunto abordado pelo Nobre Colega e
agradeceu a todos pelo processo eleitoral ocorrido no dia 26 de outubro

como militante do Partido dos Trabalhadores. Em seguida o Vereador
Marcos Pinheiro disse que não votou nem votaria na Dilma, mas torce para
que o melhor aconteça. Também torce para que a Fundação Lael Varella
compre este Hospital, para atender a população e parabenizou todos os
funcionários públicos pelo seu dia. A Vereadora Nelia Eterna externou seu
carinho com os funcionários públicos e com Doutor Carlos e toda sua
família pela atuação no Hospital São Manoel. Não havendo nada mais a
tratar o Senhor Presidente agradeceu aos ouvintes da Cultura FM e
presentes, solicitou ao Secretário que fizesse a chamada final, presente
todos relacionados no início desta sessão. Encerrou-se às 14:00 horas sob a
proteção de Deus, próxima sessão será no dia 12 de novembro, horário
Regimental. E eu Clóvis Viana, Secretário, lavrei a presente ata, que, após,
lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada pelo Senhor Presidente e demais
Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos vinte e nove dias do mês
de Outubro do ano dois mil e quatorze.

