Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (11) onze dias do mês de novembro 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, 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: 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. Não compareceu o Vereador
Clovis Viana. Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no ato da
chamada o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de
Deus com a leitura da Primeira Carta de São João, capítulo primeiro,
versículo cinco a sete, proclamado pelo Vereador Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda. Leu em seguida a ata da Sessão anterior, posta em discussão, o
Vereador Marcone Rosa da Silva solicitou acrescentar na ata anterior onde
a Escola Professora Levinda se destacou no INEP acrescentar que a escola
também conquistou o 3º lugar no ENEM no Brasil, em seguida colocou a
ata em votação, aprovada por unanimidade. Na seqüência o Senhor
Presidente acolheu os visitantes, saudou os ouvintes da Radio Cultura FM e
deu seqüência à pauta com a leitura do Ofício nº 526/2015 do Promotor de
Justiça Doutor João Batista Ferreira Gomes encaminhando para esta Casa
cópia do relatório enviado pela COPASA para dar ciência dos fatos em
conseqüência da falta de água. Visando a necessidade de que seja feito a
mudança da captação da água para o Rio São Manoel uma vez que este tem
uma quantidade de água maior. Após apresentação do Ofício, todos os
Vereadores fizeram uma breve discussão em torno da situação que a
população está enfrentando com a falta de água na cidade. Continuou
informando o Senhor Presidente que de imediato serão perfurados dois
postos artesianos um próximo a Porto Alegre o outro próximo a atual
capitação. São informações verbais que o Prefeito João Batista está indo
para Belo Horizonte tratar deste assunto, e também o Diretor Fred
Ferramenta pediu ao Prefeito que nos informasse. Assim que tiver posse da
documentação todos serão informados, as coisas estão acontecendo
informou o Senhor Presidente. Seguindo o Vereador Marcus Brandão

solicitou a palavra a titulo de informação disse que as coisas precisavam
ficar claras. Ele afirmou que a única culpada de tudo é a COPASA,
mostrando para os presentes e ouvintes da Radio Cultura FM com base em
dados. Na gestão do ex prefeito Teófilo(Totim) em 2004 foi aprovada a Lei
autorizando a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, 2006 foi feito Aditivo. Por mais uma vez afirmou
que a única culpada de tudo é a COPASA que só sugou do município e não
cumpriu com suas obrigações. Esta deveria ter feito a mudança da
captação anos atrás. A realidade hoje é que não tem água nas caixas, faltou
planejamento. Se hoje não temos água com certeza nos anos vindouros será
pior. Quem tem condições financeiras estão perfurando poços artesianos,
também vai diminuir o lençol freático. E aqueles que não têm condições,
como ficará a realidades deles. Continuou dizendo que a COPASA está
cobrando por serviços não realizados, e tem pessoas nas redes sociais
cobrando dos Vereadores e Prefeito. Continuou dizendo que esteve
conversando com o Tenente Garcia com a finalidade de criar meios de
pressionar os Diretores da COPASA para atuar no município de Mutum,
entendemos que a única solução para eles agirem é por meio de liminar da
justiça. Informou que no dia dez de novembro foi realizada uma passeata,
ele estava presente representando o Legislativo. Por mais uma vez disse
quem tem a chave para assinar uma liminar é o Promotor de Justiça.
Oportunamente demonstrou sua preocupação com o consumidor quando
soltam a água o ar o dispara o relógio, o consumidor é penalizado.
Continuou falando que os Vereadores Marcos Pinheiro e Presidente
Washington foram até a cidade de Timóteo com a finalidade de buscar
informações sobre o atendimento da COPASA, todos os Vereadores estão
preocupados, o Prefeito João Batista também. A Câmara e o Prefeito não
estão sendo omissos, a COPASA sim, o problema de Mutum não é hídrico
e sim operacional. Esta empresa suga do município há mais de quarenta
anos. Após colocações do Nobre Vereador Marcus Brandão o Senhor
Presidente solicitou leitura do Ofício numero 73/2015 solicitando ao
Senhor Albino Junior Batista Campos Gerente Administrativo da COPASA
em Caratinga Minas Gerais, se a empresa neste período de estiagem não
poderá aplicar no município a tarifa social, redução de 40%(quarenta por
cento) nas contas de água, tendo em vista que foi decretado estado de
emergência no município. Informou o Senhor Presidente que a Câmara está
aguardando a resposta, se não obtiver, fará via intervenção da Promotoria

local. Seguindo o Vereador Gezio Nunes de Oliveira primeiramente
parabenizou o Nobre Colega Vereador Marcus Brandão pelas colocações e
o Senhor Presidente pela investidura, esta Casa jamais se omitiu.
Oportunamente demonstrou sua preocupação a COPASA vai perfurar poço
próximo a capitação atual, sendo que naquela localidade já foi um lixão,
manifestou o desejo de que fosse fiscalizado a área, para não haver
problemas futuros, considerou ainda ser desgastante em todas as reuniões
abordam este assunto. Gostaria que os diretores da COPASA viessem a
Mutum e bebessem desta água para ver o que a população está sofrendo.
Aparte para o Vereador Marcus Brandão que fez menção à fala do Deivson
frente ao Fórum, a quem é muito dado é muito cobrado, o promotor de
Justiça tem nas mãos um processo muito mais rápido. Disse ainda que
apresentará em plenário na próxima sessão moção de repúdio contra a
COPASA, convidou toda a população a arregaçar as mangas, convidar as
redes sociais. Continuando o Vereador Dary Piloto Coelho fez menção à
fala do Nobre Colega Marcus Brandão, teceu elogios com o Senhor
Presidente pela investidura nos trabalhos desta Casa, e mediante colocações
do Nobre Vereador Marcus Brandão em 2004 todos podem conferir
documentações que se encontram nesta Casa onde os Vereadores da época
confeccionou emenda para tratamento de esgoto para a sede, distritos e
vilas o que não aconteceu. Sendo que em 2006 foi alterado, ficando
simplesmente a sede. Não é culpa dos Vereadores porque nos lutamos em
favor do povo, só que a COPASA não cumpriu com suas obrigações.
Falam das autoridades só que o responsável é a COPASA. Também o
Vereador Dary disse que em Colatina/ES, em virtude da tragédia
acontecida em Mariana foram disponibilizados 60 caminhões pipa para
abastecer a cidade, só que lá não é a COPASA. Mediante colocações, o
Vereador Marcus Brandão parabenizou o Laticínio Mutumilk pela
solidariedade com o povo, no abastecimento de água. Disse o Senhor
Presidente que a empresa tem o reconhecimento desta Casa. Continuando o
Vereador Marcos Pinheiro de Lacerda disse que compartilhava com o
Nobre Colega Marcos Brandão no que tange ao Repúdio com a COPASA,
porque o problema enfrentado é de gestão, a empresa investiu muito pouco
no município, eles mostram só as despesas os lucros nada, sugeriu oficiar à
COPASA para que esta liberasse os caminhões pipa para socorrer a
população. E com relação ao poço, deve ser fiscalizado a qualidade da água
porque a empresa não tem agido com responsabilidade, é solidário para

qualquer ato em favor do município, todos nós não medimos esforços em
favor do município. Seguindo o Presidente Washington com base da
documentação recebido do Promotor de Justiça teceu comentário no que se
refere ao item 7 “não foi perfurado pela COPASA nenhum poço tubular na
sede de Mutum, tem-se informação de alguns poços particulares perfurados
nesta cidade. Segundo o que se apurou nenhum desses poços apresentou
Vazão compatível com a demanda local, alem disso, segundo informações
locais , esses poços apresentaram problemas qualitativos(provável)
presença de ferro, manganês e enxofre elevados” louvou a postura do
Nobre Colega Gezio no que tange a qualidade da água. Não tinha
conhecimento de que no referido local já existiu um lixão. E com relação
aos poços são informações extra-oficiais não temos nada por escrito,
apenas informações verbais, vindas do Prefeito que disse que os
engenheiros da COPASA estiveram na cidade e segundo eles em até seis
meses esta captação passará para o rio São Manoel, espera que na próxima
sessão tenha documentação para apresentar em plenário. Seguindo o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira, diante a situação em que estamos
atravessando com a falta de água e da fala dos Nobres Colegas, a COPASA
está em Mutum desde 1977, há mais de 38 anos, a população cresceu
consideravelmente e a capacidade da empresa continua a mesma. Ontem
fizeram passeata, o Vereador Marcus Brandão esteve nos representando,
apesar de ter gente na passeata que não queria nossa presença. Incentivou
as pessoas a plantar arvores e cuidar das nascentes. Diante o desespero das
pessoas com a falta de água podemos assim dizer que procurar o culpado é
fácil, difícil é assumir a culpa. Só Deus pode fazer chover, devemos nos
preocupar com o futuro, nos distritos também esta faltando água. Podemos
assim dizer que até o momento a COPASA é a responsável pela situação.
Continuando a Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra louvou as
colocações dos Nobres Colegas pela preocupação com o povo e
demonstração de solidariedade, também o Sr Presidente tem os desafios na
conduta desta Casa diante a situação. Teceu elogios com aqueles que
também foram a passeata. Vemos que a água diminuiu, a COPASA tem sua
culpa. Falou ainda do trabalho que o Instituto Terra vem realizando no
município junto as nascentes, constataram que 105 nascentes já secaram na
região, também já secou lagoas. Oportunamente deixou gesto de
solidariedade com todas as pessoas que estão sofrendo com a falta de água
convidou a todos a dar as mãos e reflorestar, cuidar das nascentes. Por mais

uma vez o Vereador Dary Piloto solicitou a palavra e disse que a COPASA
não acompanhou o crescimento do município. O Vereador Marcone Rosa
disse que é solidário com todo o povo de Mutum e dos distritos que estão
sofrendo com a falta de água. Externou seu reconhecimento com as pessoas
que participaram da passeata e solicitou ao senhor Presidente se necessário
acionar à rede de TV de Valadares para dar cobertura neste ato no
município. Seguindo o Presidente Washington se desculpou com os dois
funcionários Cristiano e Joelma pelo esquecimento e solicitou um minuto
de silêncio na intenção dos entes queridos destes dois funcionários que
faleceram. Passou a leitura do Parecer nº 4/2015 da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 25/2015, foi Relator Vereador Nilton Marques de Lima. Seguindo
Passou a Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 26, de 20 de Outubro
de 2015 que “Autoriza o Município de Mutum a contratar com o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de Crédito
com outorga de Garantia e da outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em caráter de urgência, encaminhado para análise das
Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 27 de 09 de
Outubro de 2015 que “Cria Conselho de Alimentação Escolar CAE e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência encaminhado para análise das Comissões. O Projeto de
Resolução nº 5/2015 contido na pauta foi retirado pelo Senhor Presidente.
Seguindo a Presidência desta Casa informou aos Senhores Vereadores que
a Senhora Maria do Carmo se encontrava presente e solicitou a palavra,
conforme pauta ela não se inscreveu regimentalmente, o Sr Presidente
indagou a Soberania do Plenário se poderia conceder a palavra a presente
senhora todos manifestaram favoráveis. Com a palavra a Senhora Ducarmo
disse que estava em sua casa ouvindo a Sessão pela rádio Cultura FM para
ver o posicionamento dos vereadores com relação a situação que estamos
enfrentando, não poderia deixar de vir a esta Casa manifestar sua
indignação. Realmente moveu um abaixo assinado para mudar a capitação
da água e tratamento do esgoto contra esta empresa que não presta serviço
de qualidade. Conseguiu bastante assinatura e vai protocolar no Ministério
Público. Ontem ela mobilizou passeata e muitos de vocês ouvintes
inclusive os Vereadores não tiveram a coragem que nós tivemos de
comparecer às margens dos rios para saber da situação. É muito fácil
chegar aqui no plenário pegar o microfone e dizer foi feito passeata e

fomos proibidos de estar juntos. Nós convocamos a sociedade por meio do
carro de som do Carlinho. Ouvi o Vereador Tarciso dizer, respeita esta
Casa, estamos pedindo ajuda, não estamos dizendo que você Vereador não
pode ajudar. Após colocações exaltadas da Senhora Ducarmo, o Senhor
Presidente solicitou que se contesse em suas considerações e fizesse as
considerações finais. Encerrou sua fala dizendo que o abaixo assinado vai
continuar as fotos ficarão expostas em praça pública para o povo ver.
Seguindo o Vereador Paulo Antonio Alves, justificou com a Senhora
Ducarmo que não pode estar presente na passeata devido compromissos,
mas podem contar com ele. O Vereador Marcos Pinheiro também disse que
devido compromissos não pode estar presente na passeata, mas, os
Vereadores desta Casa jamais foram omissos. Apóia a mobilização, a
situação é preocupante, mas deve haver comunicação. A Câmara já vem
fazendo um trabalho jamais foi omissos diante da situação. Também
conhece às margens dos rios, vem solicitando junto a COPASA a mudança
do local da capitação há muito tempo. Nós temos agido com
responsabilidade, o manifesto é saudável e pertinente. O Vereador Tarciso
Correa disse que foi citado pela senhora Ducarmo, a população está
ouvindo, o Vereador Marcus Brandão disse que nos representou na
passeata, inclusive assinei no abaixo assinado citado pela senhora
Ducarmo, não foi contra passeata em momento algum, também é cobrado
nas ruas pela população, muitas vezes dizem que os Vereadores são
culpados. Continuou falando para a Senhora Ducarmo que não citou o
nome dela e não gostou das colocações feitas por ela no plenário. E tem
outra coisa, ele conhece muito bem este rio, muito mais do que ela.
Lamentou que ela tenha vindo a esta Casa e citado o seu nome. E disse a
Senhora Ducarmo que a respeita mas também quer ser respeitado, as
pessoas que estão ouvindo à Sessão o conhece e também conhece a senhora
Ducarmo, também está sofrendo com a falta da água, é solidário com a
comunidade. Em seguida o Presidente Washington disse que tem
conduzido esta Casa com todo respeito, gostaria que também houvesse
respeito com os outros. O Vereador Dary Piloto Coelho disse a senhora
Ducarmo que a respeita, mas também conhece o rio e as necessidades. Na
ata anterior vimos que estive na captação da água e no rio são Manoel
onde tem um fluxo maior de água, também sou preocupado como você,
parabéns pelo seu trabalho. A Vereadora Nelia disse a Senhora Ducarmo
que é conhecedora das margens dos rios, se desculpou com a população

mutuense, porque não sabia deste ato público. Esta Casa está muito
preocupada com a situação. Tanto que nós tínhamos uma ida a Belo
Horizonte com tempo indeterminado para resolver a situação, só que isto
não foi divulgado. O Vereador Marcus Brandão ressaltou a magnitude do
Presidente desta Casa na conduta dos trabalhos. Colocou-se solidário com o
Vereador Tarciso, porque sabe de sua preocupação com a situação, também
esteve nos rios com fotografo amador, já mostrou estas fotos para o
Promotor a situação dos rios Mutum e São Manoel em diversos pontos
estava presente o Senhor Ricardo Machado. Participou da passeata,
também estava presente o Daivson, Pastor João de Deus, Carlinhos,
Carlindo Lopes e várias outras pessoas de diversos segmentos, houve
paradas próximo ao Fórum, frente à COPASA, frente à Câmara, o
importante é que unamos nossas forças, mesmo que chova como disse o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira, devemos sim invocar a Deus, mas é
preciso mudar a captação de local. Conhece o empenho da Senhora
Ducarmo, nós não estamos de braços cruzados. Continuando o Vereador
Dary Piloto ressalvou que não tem nada contra os funcionários da
COPASA. Em seguida o Senhor Presidente disse que encerrará a
discussão, podemos ter divergências, mas todos devem respeitar para ser
respeitados na sua forma de ser e agir. Prosseguiu com a pauta com a
votação do Projeto de Lei nº 25/2015 que “Estabelece proposta
Orçamentária, estimando a Receita e fixando a Despesa do Município de
Mutum para o Exercício de 2016” de autoria do Executivo Municipal,
posto em discussão, o Vereador Marcus Brandão disse que não faz parte da
Comissão que analisou o Projeto de Lei, mas gostaria que os membros da
Comissão detalhassem. O Presidente da Comissão Vereador Tarciso Correa
de Oliveira, disse que o presente Projeto foi apresentado ficou à disposição
dos Vereadores para estudo, foi analisado pela Comissão e aprovado na
íntegra. Também o Vereador Marcone faz parte da referida Comissão,
fizeram estudo espera que o mesmo seja executado em prol do município.
O Vereador Nilton Marques também faz parte da referida comissão
parabenizou os demais membros pelo estudo. O Vereador Gezio Nunes de
Oliveira parabenizou a Comissão, hoje estamos sendo cobrados pelo
esporte escolar, está preocupado com esta situação, onde os alunos estão
sendo penalizados.Deve ser aplicado 25% na educação. A Vereadora Nelia
Eterna disse que foi muito bem lembrado pelo Nobre Colega, se faz
necessário convidar a Secretária da Educação, pois está acontecendo muita

conversa. O Vereador Gezio justificou que jamais está jogando pedra em
alguém, apesar de ter conhecimento da crise mundial, mas a educação e
saúde é muito importante. Disse o Vereador Tarciso Correa que é
conhecedor da situação dos ônibus escolares terem parados, estes são
terceirizados, porque os ônibus do município não são suficientes para
atender as 47 linhas. As providências já estão sendo tomadas pela
administração e Secretaria competente. Viram-se pelo Vereador Marcos
Pinheiro que aplicação de 25% na educação é obrigatório independente da
crise, é viável que a Secretaria da Educação preste esclarecimentos,
inclusive na questão da folha de pagamento e utilize os recursos de forma
correta, porque nós Vereadores estamos fazendo nossa parte, abrimos mão
da ajuda de custo. O Vereador Gezio Nunes disse que gostaria que a
Secretaria da Educação explicasse para a população, pois quem está
levando a culpa é o Prefeito. Os demais Vereadores Tarciso, Marcus
Brandão e Gezio explanaram assuntos, prestaram esclarecimentos com
intuito de tornar transparente. Após discussão colocou o Projeto de Lei em
votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo
com a pauta passou se as apresentações das proposições como seguem,
conforme contido na pauta o Vereador Marcone Rosa da Silva solicitou a
retirada de Pedido de Providência de sua autoria para incluir o nome de
todos os Vereadores. A Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra também
retirou de pauta Pedido de Providência de sua autoria e do Vereador
Tarciso Correa para acrescentar o nome dos demais Vereadores. Leu o
Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
Senra solicitando “reconstruir ou reformar a ponte que liga a propriedade
do Senhor Francisco Valério e José Garcia Pereira(Ze Carlindo), a autora
Vereadora Nelia Eterna agradeceu ao Prefeito e Secretário pela execução
desta obra, ela foi realizada antes da aprovação do Pedido de Providência.
Após colocações Vereador Gezio indagou a Vereadora Nelia se a obra já
havia sido construída, respondeu que sim. Então o Vereador Gezio
solicitou que fosse revisto a questão, uma vez que a obra já havia sido
concluída. Após colocações o Senhor Presidente indagou ao plenário em
sua soberania se estavam de acordo a votação do referido pedido ora
apresentado. O Vereador Marcus Brandão justificou pelo fato das sessões
acontecerem quinzenal e pelo fato de que a solicitação foi realizada antes,
mantém favorável a aprovação, até mesmo para que ela dê ciência de sua
investidura junto a comunidade. Todos se posicionaram favoráveis. O

Vereador Marcos Pinheiro solicitou na oportunidade a construção da ponte
do córrego da Fortaleza na propriedade de Geraldo Honorato por ser de
grande valia. Após discussão, colocou o pedido em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Em seguida o Vereador Marcus
Brandão disse que foi procurado por pessoas reclamando que a estrada
principal que liga Roseiral a Imbiruçu esta ruim, solicitou parecer dos
Vereadores Marcone Rosa e Nelia Eterna, viu-se que não é viável patrolar
as estradas neste período de seca devido a poeira. Esgotado os assuntos
pautados o senhor Presidente informou que a próxima Sessão será no dia
(25/11) vinte e cinco de novembro, horário regimental. Não havendo nada
mais a acrescentar, o senhor Presidente agradeceu a tolerância dos
presentes e ouvintes da Rádio Cultura FM, encerrou-se às 14:50 (quatorze
horas e cinqüenta 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 onze dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze.

