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FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COBRA CELERIDADE
NA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

Promovido pelas Câmaras Municipais de Baixo
Guandu e Resplendor, o 1º Fórum Legislativo de
Desenvolvimento Sustentável reuniu mais de 700 pessoas
no ginásio Dom Bosco, em Baixo Guandu, num dia inteiro
de amplas discussões sobre as consequências do desastre
da Samarco.

de forma sustentável, garantindo uma melhor
qualidade de vida para a sua população.

desenvolvido pelos Ministérios Públicos Federal e
Estadual na defesa dos interesses da população,
ressaltando também a necessidade de maior apoio do
Governo Federal na busca de soluções para o
crescimento econômico do vale do Rio Doce.

O Fórum foi aberto pelo prefeito Neto Barros, que
em breve relato falou das consequências danosas do
desastre ambiental na vida dos moradores e na economia
local.

Não bastasse a grave crise econômica nacional
observada nos últimos anos, que se transforma num
obstáculo natural na busca do desenvolvimento
regional, nossa região, historicamente afetada por
longos períodos de estiagem, enfrenta desde o ano de
2015 as consequências do rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana (MG), de responsabilidade da
Samarco/Vale e a BHP Billiton.

Conforme disseram, o presidente da Câmara de
Baixo Guandu Wilton Minarini, e demais vereadores o
encontro atingiu plenamente seus objetivos, à medida em
que alertou as autoridades sobre a necessidade de
acelerar o processo de recuperação ambiental na bacia do
rio Doce, com ações efetivas de capazes de garantir o
retorno do desenvolvimento.

Este grave desastre ambiental, considerado o
maior da história do país, além de ceifar vidas e destruir
sonhos de milhares de pessoas, agravou a situação
econômica de toda a região do vale do Rio Doce,
afetando diretamente milhares de empregos e
atividades econômicas que representavam o sustento
de grande parcela da população.

Compartilhamos preocupações de
pesquisadores, ambientalistas, representantes do
Ministério Público, Instituto Terra, Fundação Renova e
dos idealizadores deste Fórum, que demonstraram em
seus pronunciamentos a necessidade da mobilização
de todos diante do longo e doloroso processo de
recuperação do rio Doce.

O teatro Dom Bosco ﬁcou lotado para assistir a
várias palestras e debates enfocando especialmente o
desastre da Samarco, com participação de ambientalistas,
de representantes do Ministério Público, da UGT, da Cipe
Rio Doce, das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e
Espírito Santo e de Câmaras Municipais dos dois Estados.

Da mesma forma, a qualidade de vida dos
moradores foi diretamente afetada em necessidades
básicas como o consumo de água saudável e a queda
da renda familiar, gerando incertezas quanto ao futuro
desta e das próximas gerações.

Com este encontro de hoje, implementamos o
Fórum Permanente da Bacia do Rio Doce como espaço
de articulação das forças socioambientais, no entorno
desta Bacia, para denúncia, partilha de experiências e
fortalecimento das ações que promovam a Vida e a
Justiça, fomentem a conscientização e a mobilização
em prol da revitalização de uma região que clama por
medidas justas que garantam a todos a esperança de
dias melhores.

Ao ﬁnal do Fórum de Desenvolvimento Sustentável,
vereadores e deputados do Espírito Santo e Minas Gerais
divulgaram a "Carta de Baixo Guandu", onde analisaram
toda a complexidade do desastre ambiental da Samarco e
pediram uma série de providências para acelerar o
processo de recuperação do rio Doce.
A carta:
Carta do 1º Fórum Legislativo de
Desenvolvimento Sustentável, realizado em Baixo
Guandu/ES na data de 10 de agosto de 2017.
Nós, vereadores e deputados dos estados do
Espírito Santo e Minas Gerais, externamos inicialmente
nossa grande preocupação com o vale do Rio Doce,
tendo em vista uma série de fatores que impedem esta
importante região de buscar meios de se desenvolver

Entendemos que, diante deste quadro de
diﬁculdades, torna-se imperiosa a CELERIDADE do
processo de reparação dos danos causados pelo
desastre ambiental, hoje conduzido pela Fundação
Renova, atendendo ao Termo de Transação de
Ajustamento de Conduta (TTAC) assinado pela
Samarco com os Governos de Minas Gerais e do
Espírito Santo e com uma série de órgãos de proteção
ambiental no âmbito destes estados e de abrangência
nacional.
Deliberamos que, passados quase dois anos da
tragédia ambiental da Samarco, as ações de reparação
dos danos ainda são tímidas e demasiadamente
vagarosas para conter a grave crise social que se
instalou na região, impedindo o desenvolvimento
capaz de amenizar o sofrimento da população.
Defendemos e apoiamos o trabalho

Reiteramos também a necessidade de um
aprofundamento do diálogo entre os governos
estadual e federal com a sociedade civil organizada,
capaz de promover e garantir ações mais efetivas que
atendam às necessidades da região.

Agradecemos, na realização deste Fórum, ao
apoio das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e
Espírito Santo, Cipe Rio Doce, UGT e Ministério
Público, anunciando desde já nova mobilização na
cidade de Resplendor (MG), na data de 12 de novembro
próximo, com o objetivo de aprofundar as discussões
que tiveram início na data de hoje.
Po r ﬁ m, q u er emo s q u e es te m an if est o
sen sib ilize tod os os seg men tos di retamen te
envolvidos na responsabilidade do desenvolvimento
sustentável da nossa região, certos de que demos
nossa contribuição de forma democrática e capaz de
iluminar os caminhos que desejamos seguir.
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Atos dos Vereadores - Câmara Municipal de Baixo Guandu
AGUINALDO DA PENHA

do calçamento da Rua Sebas ão Cândido de
Oliveira em frente à Igreja Presbiteriana.

Bairro Sapucaia, nas ruas que estão faltando.

Solicita PROVIDÊNCIAS construção de uma
Praça Saudável no Bairro Ricardo Holz.

Solicita PROVIDÊNCIAS para calçamento do
Bairro São Vicente, nas Ruas que estão
faltando.

ESMAR DA VITÓRIA COSTA

SEBASTIÃO BATISTA DE ARAÚJO

Solicita PROVIDÊNCIAS para o calçamento da
Rua Fernão Dias Paes Leme, localizada no
Bairro São Vicente.

Solicita PROVIDÊNCIAS para reforma do
alam brado do camp o de F uteb ol de
Mascarenhas.

Solicita PROVIDÊNCIAS construção de uma
praça saudável no distrito do KM 14 DO
MUTUM.

Solicita PROVIDÊNCIAS no sen do de colocar
braço de luminária com lâmpada no poste,
situado na rua Pedro Alvares Cabral, próxcimo
à casa de nº 825, bairro São Vicente.

Solicita PROVIDÊNCIAS para
canaletas do Bairro Rosario II.

Solicita PROVIDÊNCIAS para colocar Internet
nas Escolas ‘EMEIF PROF. ELZA EWALD DE
OLIVEIRA’ e tambem da ‘CEMEIF PROF. IDÁLIA
GOMES DOS SANTOS’.

Solicita PROVIDÊNCIAS no sen do de
providenciar o calçamento da Rua Pedro
Alvares Cabral, localizada no Bairro São
Vicente, próximo à Mercearia do (Neim) do
Eﬁgênio.

CELMA CORTES BUSSULAR
Solicita VIABILIZAR JUNTO À SECRETARIA
MUNICIPAL
competente, a construção
de caixas secas, barragens, curvas de níveis,
bem como, a execução dos serviços de
reabertura e cascalhamento da estrada
principal, que dá acesso ao Distrito de Vila
Nova do Bananal até à divisa do Município de
Laranja da Terra.
Faz pedido de INDICAÇÃO ao Prefeito para
q u e i n te rc e d a j un to à s au t o r i d a d es
competentes, Secretário de Estado, Exmº
Senhor, Octaciano Neto, providências para
que seja colocada uma torre de telefonia
móvel no Distrito de Vila Nova do Bananal,
neste município de Baixo Guandu/ES.
C r i a P r o j e t o d e L e i q u e o b r i ga a o s
estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis,
casas noturnas, boates, postos de
combus vel e similares, a anexar aviso por
escrito, em local visível, sobre os crimes
come dos contra crianças e adolescentes,
bem como as penalidades previstas.

ELIAS FERNANDO MENDES DE
ARAÚJO

limpeza das

Solicita PROVIDÊNCIAS para limpeza da
galeria principal que ligas os seguintes
Bairros: São Pedro, São José e Vila Kennedy.

GERALDO BOONE
Solicita PROVIDÊNCIAS para calçamento no
Patrimônio do Divino (Tamanco).
Solicita PROVIDÊNCIAS para construção de
três Quebra-Molas (lombadas) na Rua
Presidente Tancredo Neves, nas proximidades
da casa nº 860 em Mascarenhas.
Solicita PROVIDÊNCIAS para re rada de dois
pés de palmeiras que estão mortas a mais de
dois anos, na Av. Carlos de Medeiros, em
frente ao Fórum e em frente à companhia
Militar, e em frente à Rodoviária.

JOSÉ CARLOS VIEIRA
Solicita PROVIDÊNCIAS para construção de
um Quebra-Molas (lombada) na rua Quin no
Bocaiúva, em frente à casa de Nº 713, próximo
ao Bar da Dona Tita, Bairro Sapucáia.
Solicita PROVIDÊNCIAS para construção de
uma Rampa para cadeirantes sicos e idosos,
na calçada do Açougue Sperandio, localizado
na rua Antônio Sampaio.

Solicita que o Execu vo providencie
Uniformes para a Banda Municipal Lyra
Guanduense, que seja revisto o contrato com
o Clube da Melhor Idade, incluindo no uso do
espaço durante a semana de Segunda a SextaFeira, sob a responsabilidade da Banda
Municipal, repassando o espaço da sala em
anexo(entrada a direita do salão principal)
para a guarda dos instrumentos e ensino de
música, que seja contratado de forma
imediata um Maestro para a Banda Municipal

Solicita PROVIDÊNCIAS para calçamento ou
cascalhamento e limpeza da rua Felipe dos
Santos, num trecho de aproxmadamente
metros, até o an go Galpão do Marcinho do
Tomate, no Bairro Vila Kennedy.

Solicita PROVIDÊNCIAS para reparo urgente

Solicita PROVIDÊNCIAS para calçamento do

ROMILSON ARAÚJO FERREIRA
Solicita PROVIDÊNCIAS para Construção do
calçamento do Bairro Santa Mônica, nas Ruas
que estão faltando.

Solicita PROVIDÊNCIAS para construção de
um Ginásio de Esportes no Distrito de Alto
Mutum Preto.

SUELI ALVES TEODORO
Solicita PROVIDÊNCIAS para proceder a
reforma da Praça 'Pedro Vila Neto”, localizada
no Distrito de Ibituba.
Solicita PROVIDÊNCIAS para a conclusão da
Obra da Praça de Lazer, localizada na Rua
Beira Rio Doce, esquina com a Rua Quin no
Bocaiuva, Comunidade do Bairro Mauá.
Solicita PROVIDÊNCIAS para proceder a
reforma da Ponte de Ferro sobre o Rio
Guandu, localizada no início da rua “Josias
Ne o Alves de Carvalho”.

VALMIR ESTEVÃO DA MOTA
Solicita PROVIDÊNCIAS para contratação e
disponibilização de professor de Libras para
ate n d e r a s c r i a n ça s e a d o l e s c e nt e s
deﬁcientes fonoaudi vos (surdos e mudos),
que cursam o Ensino Fundamental em Baixo
Guandu.
Solicita PROVIDÊNCIAS para reforma da
‘Escola de Ensino Fundamental Elza Ewald de
Oliveira’.
Solicita PROVIDÊNCIAS para reforma da
‘Creche Idália Gomes de Oliveira’.
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Secretários agora serão Ordenadores de Despesa.

O

s vereadores
aprovaram
uma lei que
a u m e n t a
a
responsabilidade dos
s e c r e t á r i o s
municipais. No modelo
anterior, o Município
de Baixo Guandu só

tinha um ordenador de
despesa que era o
Prefeito Municipal,
mas agora, cada
secretário poderá
autorizar pagamentos
em sua própria pasta.
A atitude do Prefeito
atende à intenção de

desconcentração da
Administração Pública
e de facilitar o
acompanhamento dos
processos decisórios.
Diversos municípios já
estão adotando a
prática.

Cessão de Servidores

A

Câmara
concedeu
autorização
p a r a q u e o s
servidores públicos
guanduenses possam
trabalhar em qualquer
um dos órgãos e
entidades municipais

Cessão de Estagiários

A

pós aprovar, no primeiro
semestre, uma legislação
municipal que autoriza
contratação de estagiários, agora
a Câmara aprovou que tais
estagiários sejam cedidos ao
Ministério Público, ao Poder
Judiciário, à Polícia Civil e Militar e
à Defensoria Pública. Para que
essa cessão se opere, ﬁcou
estabelecido que será necessária
assinatura de convênio. O período
máximo de duração da cessão é
de 60 meses (cinco anos).

Escala de Serviços Médicos

T

ambém por iniciativa do
vereador José Carlos Vieira
o Legislativo aprovou que, a
partir de agosto do corrente no,
nas unidades de saúde municipais
em qu e m édi c os est ej a m
atendendo, seja afixado em local
de grande visibilidade a escala do
profissional. A informação deverá
conter o nome do médico, seu
horário que tem que cumprir, seu
turno e especialidade. Dessa forma
a Câmara entende que a
população vai ajudar a fiscalizar a
prestação do serviço público.

(Prefeitura, Câmara
Municipal e SAAE) e
até do Estado e da
União, através de
cessão.Da mesma
fo r m a, a no v a l ei
autoriza o Município
de Baixo Guandu a
receber servidores

públicos de outros
entes e entidades. O
prazo de cessão é de
até 4 (quatro) anos e
pode ser prorrogado
uma vez pelo mesmo
período.

Dia do Ciclista

P

or iniciativa do vereador
José Carlos Vieira, foi
aprovado pelos
vereadores o Dia Municipal do
Ciclista, que será comemorado
sempre no dia 05 de junho, em
homenagem ao dia mundial do
meio ambiente. O projeto autoriza
que, na data festiva, a Prefeitura
organize um “bicicletaço”
convidando a toda população para
a formação de uma consciência
ecológica

Comércios Noturnos

A

vereadora Celma Cortes
propôs, e a Câmara aprovou,
que todos os estabelecimentos
comerciais em Baixo Guandu que
trabalham no turno da noite - como
hotéis, casas noturnas, boates, postos
de combustíveis e similares - deverão
manter cartaz afixado com os
seguintes dizeres: “Submeter criança
e adolescente à prostituição ou à
exploração sexual é crime e dá
cadeia de até 10 anos”. O
descumprimento da regra pode gerar
advertência, multa e até interdição do
estabelecimento

