Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (28) vinte e oito dias do mês de outubro do ano
dois mil e quinze às 12 horas e 15 minutos, reuniu-se no Plenário Joaquim
Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom
Cavati, 391, em Mutum estado de Minas Gerais, sob a Presidência do
Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Gezio Nunes
de Oliveira, Secretário. Pelo Livro de Presenças verificou-se o
comparecimento dos Vereadores: Clóvis Viana, Dary Piloto Coelho,
Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Marcus
Roberto Duarte Brandão, Nelia Eterna de Oliveira Senra, Nilton Marques
de Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Comprovada
a presença dos (11) onze Vereadores no ato da chamada o Senhor
Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus com a leitura
do Evangelho de São Lucas, capítulo dez, versículo um a três proclamado
pelo Vereador Marcone Rosa da Silva. Leu em seguida a ata da Sessão
anterior, posta em discussão, em vista de não haver nada mais a acrescentar
colocou-a em votação, aprovada por unanimidade. Na seqüência o Senhor
Presidente acolheu os visitantes, saudou os ouvintes da Radio Cultura FM e
deu continuidade a Sessão esclareceu que, de acordo com o artigo 224 da
Lei Orgânica Municipal o dia 28 de outubro é considerado Ponto
Facultativo nas repartições públicas do município porque é consagrado ao
Funcionário Público, de acordo com a necessidade neste ano foi
transferido para o dia 30 de outubro conforme Portaria nº 14/2015 datado
de 21 de outubro e na Prefeitura Municipal conforme Portaria nº 130, de 13
de outubro do corrente ano. Após esclarecimentos a Presidência e
Vereadores desta Casa deixaram mensagem cumprimentando todos os
Servidores Públicos do município de Mutum, agradecendo-os pela ética,
dedicação, comprometimento e responsabilidade com que exerce suas
atividades em prol do município. O Senhor Presidente informou aos
presentes e ouvintes da Radio Cultura FM que o Vereador Paulo Antonio
Alves na sessão anterior apresentou solicitação para mudança na captação
da água, estamos tentando um agendamento na Diretoria da COPASA em
Belo Horizonte, eles haviam feito pré agendamento para o dia 29 de
outubro, mas cancelaram, fizeram um outro para o dia nove de novembro
às dez horas, a Câmara está se movimentando dentro da legalidade, como
também protocolou o ofício numero 67/2015 na Promotoria, solicitando

que intercedesse junto à COPASA no sentido de que seja construído
reservatório de água bruta e outras necessidades para o abastecimento no
município. Continuando, o Senhor Presidente informou também que
mediante a crise que o país, o estado e o município vêm enfrentando,
reuniu com os demais Colegas Vereadores e de comum acordo tomaram a
decisão de suspender a partir desta data a Ajuda de Custo que recebiam.
Continuando com a pauta passou as discussões e votações das proposições
como seguem. Conforme contido na pauta o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva foi retirado de Pauta conforme
solicitação. Em seguida fez-se leitura da Moção de Aplauso nº 6/2015 de
autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva e demais Vereadores coautores, com a Escola Estadual Professora Levinda Alves da Silva pelo
destaque no ENEM em 2014 e outras conquistas alcançadas face ao
brilhante trabalho desenvolvido por toda equipe escolar. Posto em
discussão o autor Vereador Marcone Rosa da Silva, primeiramente
agradeceu a Deus a oportunidade e saudou os presente e ouvintes da Rádio
Cultura FM, manifestou sua alegria e satisfação pela apresentação da
referida Moção. Como disse, ele faz parte desta escola, pois foi onde
estudou, tem um carinho enorme. Por esta escola passaram várias pessoas
que se destacam, como colaboradoras, ex-vereador Senhor Aneres, a
Diretora Alexandrina, que não mede esforços em favor desta Escola,
portanto sentiu-se a vontade para manifestar e reconhecer o esforço de
todos. Nesta escola nós vemos a presença da família e a preocupação da
Diretora Alexandrina com a vida social dos alunos. Disse ainda
prazerosamente que a Escola Professora Levinda se destacou no INEP, o
Brasil a reconheceu, o estado também e agora o município. Os Nobres
colegas Vereador Marcos Pinheiro, Marcus Brandão e Presidente
Washington manifestaram o apreço e consideração com o autor Marcone
pela oportunidade de estarem assinando, e ao mesmo tempo enalteceram
elogios com a escola e diretora Alexandrina, pela desenvoltura nos
trabalhos junto à direção da escola, alencando como prova, doze anos na
direção. Citou também como exemplo a diretora Ligia da Escola Estadual
de Centenário. Disse o Líder do Governo Vereador Marcos Pinheiro,
conforme foi mencionado na Sessão anterior pelo Vereador Marcone Rosa,
os galhos que estavam na estrada já foram retirados, oportunamente
agradeceu a ação do Secretário de Obras, Senhor Osmar. Continuando com
a discussão parabenizaram os alunos presentes Suellen e Marcos

representando os demais alunos. Após discussão, colocou a Moção em
votação, aprovada pelos presentes com direito ao voto. Em seguida o
Senhor Presidente convidou a Diretora Alexandrina para receber o Quadro
de Honra ao Mérito e cópia da Moção aprovada por esta Casa. Após a
aprovação a Senhora Alexandrina agradeceu a todos pela manifestação
carinhosa com a sua pessoa e com a escola Professora Levinda a quem tem
todo o apreço. Agradeceu ao autor Vereador Marcone Rosa pelo carinho e
parceria no dia a dia da escola, frisou muito bem a participação das
famílias, o que faz a diferença. Encerrou sua fala por mais uma vez muito
feliz e agradecida pela manifestação desta Casa de Leis. Esgotado os
assuntos pautados o Vereador Marcus Brandão solicitou a palavra e
informou os presentes e ouvintes da cultura FM que está sendo elaborado o
Plano de Saneamento Básico para os próximos vinte anos. Frisou muito
bem a importância da participação popular nas oficinas e Seminários tanto
na cidade como na zona rural, por mais uma vez incentivou a todos a
participarem. Disse ainda que Prefeito João Batista contratou duas
empresas competentes para dar sustentação na elaboração do Plano.
Lamentou que na Oficina e no Seminário realizado na Sede no dia vinte e
sete de outubro compareceram poucas pessoas, trata de assunto sério.
Continuou falando sobre a situação que a população vem enfrentando com
a falta de água, já teve a oportunidade de presenciar em anos anteriores por
várias vezes a manifestação dos Vereadores Dary Piloto e Gezio, para que
mudassem a capitação da água, hoje estamos vendo a realidade, sua
manifestação não é com o intuito de prejudicar os funcionários da
COPASA e sim manifestar o seu descaso com a população. Aparte para o
Vereador Dary Piloto, que confirmou a fala do Nobre Colega Marcus
Brandão no que tange a mudança na captação da água, esteve no Rio São
Manoel próximo a Peixinho onde pode ver que a água está cristalina e com
grande quantidade. Infelizmente o Diretor da COPASA mudou a data para
nos atender. Disse o Senhor Presidente que houve diversas tentativas por
parte desta Casa. O Vereador Dary disse que sabe do empenho desta Casa,
mas lamentou que tenha remarcada a data para nos atender, pois a situação
está difícil, estamos tendo padarias fechando e outros comércios e famílias
passando por momentos críticos. O Vereador Marcos Pinheiro também se
demonstrou indignado com a situação, onde a COPASA cobra taxas sem
prestar serviços. Se pelo menos estas taxas fossem usadas para os serviços
da mudança na capitação, nos deixaria mais aliviado. Seguindo o Vereador

Tarciso Correa afirmou que os Vereadores estão sendo cobrados, jamais
esta Casa foi omissa, como podemos comprovar por meio fala dos Nobres
Colegas. O Presidente Washington afirmou muito bem, que esta Casa só
pode agir dentro dos trâmites legais, como é do conhecimento de todos,
protocolamos ofício na Promotoria solicitando providências. O Secretário
do Meio Ambiente Senhor Genilson Tadeu também tem se esforçado,
correndo atrás com esta finalidade de mudar a capitação da água. Informou
ainda que a COPASA tem outorga liberando o consumo da água do Rio
Mutum, mediante necessidade pedem mudar para o Rio São Manoel. O
Vereador Dary Piloto Coelho disse que as colocações do Senhor Presidente
foram pertinentes porque a COPASA alega que tem a outorga para o Rio
Mutum. Considerou ainda que anos atrás o Governo Federal investiu
milhões para levar água até o Nordeste, comparando com a distância de um
rio para o outro, é muito pequena a distância e com um fluxo maior.
Seguindo o Senhor Presidente disse ainda que reivindicamos que a
COPASA fizesse reservatório de água, é preciso ter planejamento. Por mais
uma vez informou que foi feito pré agendamento na diretoria da Copasa
para o dia 09 de novembro se ele não nos receberem é parceiro para ficar lá
até ele nos atender. Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente
informou que a próxima Sessão será no dia (11/11) onze de novembro,
horário regimental. Encerrou-se às 13:45 (treze horas e quarenta e cinco
minutos) sob a proteção de Deus. Chamada final, presente todos
relacionados no início desta Sessão. E eu Gezio Nunes de Oliveira,
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 oito dias do mês de outubro do ano dois mil e
quinze.

