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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA.

Realizou-se no dia vinte e três de agosto do ano de 2021, às dezessete horas e quarenta minutos, na sede

da Câmara Municipal  de Aricanduva, estado de Minas Gerais,  situada na Rua Tiradentes,  número 234,

centro, a Sexcentésima Sexagésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal, sob a presidência do

digníssimo  vereador,  o  senhor  Fernando  Monteiro  Santos.  O  senhor  presidente  Fernando  Monteiro

cumprimentou a todos, convidou a todos para juntos fazerem as orações habituais e logo após declarou

aberta a sessão em nome de Deus e do povo Aricanduvano, após a conferência do livro de assinaturas

constando quórum legal com o registro de assinaturas dos seguintes vereadores: Fernando Monteiro Santos,

Nivaldo Aparecido Santos,  Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Felisberto

Santos Oliveira, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira,

Raimundo Costa Silva. Dando início ao expediente do dia o senhor presidente solicitou da secretária que

fizesse leitura da ata da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e em seguida assinada pelos

senhores vereadores. Prosseguindo o senhor presidente solicitou leitura de ofícios encaminhados. Ofício

012/2021 de autoria do vereador Felisberto Santos Oliveira para a câmara municipal de Capelinha, Minas

Gerais,  onde  solicita  do  nobre  presidente  e  demais  vereadores  o  apoio  necessário  para  alteração  da

organização e da divisão judiciárias da comarca, com o fito de retirar o município de Aricanduva/MG da

comarca  de  Itamarandiba/MG,  integrando-o  à  comarca  de  Capelinha/MG.  Ofício  045/2021  da  Câmara

Municipal de Aricanduva para a Prefeitura Municipal de Aricanduva e Secretaria Municipal de Educação de

Aricanduva que prezando sempre pela transparência e legalidade dos atos públicos, encaminha  cópia do

ofício Nº 01/2021, formalizado pela senhora Gilma Maria dos Santos, recebido por esta Casa Legislativa no

dia 13/08/2021, e solicita as informações para esclarecimento dos fatos. Com a palavra o senhor presidente

Fernando Monteiro disse que sobre o ofício, como todos sabem, foi recebido um oficio na casa na ultima

sessão, e foi prometido pela sua pessoa em estar trazendo para o plenário os esclarecimentos devidos.

Encaminhou o oficio para a secretaria municipal de educação e para o executivo para que eles pudessem

enviar para esta casa as informações. A resposta ainda não foi recebida, mas assim que tiver com ela em

mãos  será  levado  ao  conhecimento  de  todos  os  vereadores  e  também  da  população,  com  todos  os

esclarecimentos.  Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicações

constantes em pauta. Leitura da indicação 008/2021
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 de autoria do vereador Felisberto Santos Oliveira que indica ao  senhor prefeito municipal a adoção das

providências cabíveis visando a construção de nova sede para instalação do Destacamento da Polícia Militar

em Aricanduva. Indicação 009/2021 de autoria também do vereador Felisberto Santos que indica ao senhor

prefeito  municipal  que  se  proceda  com  o  levantamento  e  definição  dos  locais  para  a  instalação  de

sinalização de trânsito, como faixas de pedestres, pintura das lombadas, placas de “DÊ A PREFERÊNCIA” e

“PARE” nos principais cruzamentos e demais sinalizações necessárias no perímetro urbano do município.

Indicação 010/2021 de autoria ainda do vereador Felisberto Santos que indica ao senhor prefeito municipal a

realização de obras de pavimentação nas saídas do município de Aricanduva, em direção à Itamarandiba,

Padre  João  Afonso  e  São  Sebastião  do  Maranhão.  Com  a  palavra  o  vereador  Felisberto  Santos

cumprimentou a todos e falou sobre suas indicações. Sobre a construção de uma delegacia, relatou que isso

é um sonho da população de Aricanduva que há tempos há o gasto de recursos públicos com o pagamento

de aluguel, além de uma falta de estrutura adequada. A delegacia precisa ser bem localizada e também ter

estrutura para os policiais terem melhores condições de trabalho. È mais do que justo. È necessário que seja

feito uma parceria com o estado,  já  que os funcionários que lá trabalham são do estado,  mas há uma

contrapartida do município. A construção da delegacia precisa ser espartiste entre o estado e o município.

Pede ao prefeito para ver a possibilidade em estar construindo, vê se tem terrenos públicos que servirão

para esta construção. O prefeito precisa analisar e buscar também recursos para estarem fazendo esta

delegacia. Espera que sejam tomadas providências cabíveis o mais breve possível. Em relação a indicação

009/2021, sobre a sinalização de segurança é porque o município tem ruas que tem o cruzamento, mas não

se sabe quem deve parar e quem deve seguir. Tem o risco de pequenos acidentes e coloca a população em

risco também. Mais ainda porque as ruas estão sendo disputadas entre os pedestres e veículos. È preciso

identificar esta possibilidade de quem deve parar e quem vai seguir.   Em uma cidade pequena é difícil

colocar semáforos, mas que sejam colocadas placas de PARE. Talvez que sejam pintadas no chão, ou seja

as faixas de pedestres, em especial  nos cruzamentos e que as lombadas também sejam pintadas para

favorecer a vida dos motoristas, pois os condutores as vezes encontram dificuldades, as vezes sobem rápido

nas lombadas correndo risco de dano ao veículo ou sendo causa de acidentes também. Pede ainda a

compreensão da administração pública do município de Aricanduva que tome providência para resolver esta

questão para a população. A outra indicação é para pavimentação que pode ser asfáltica ou bloqueteamento

nas saídas da cidade, sentidos de Itamarandiba, São Sebastião do Maranhão e Padre João Afonso. Que

isso seja feito no perímetro urbano
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 até onde a terra não contina vindo para o centro da cidade causando entupimento das vias públicas e

dificultando o trabalho dos profissionais da limpeza urbana. Espera que providências neste sentido sejam

tomadas para o melhoramento das chegadas da cidade. O acolhimento melhor de quem chega à Aricanduva

e ainda resolução de vários problemas como a limpeza pública que será facilitada evitando assim sujeiras no

centro da cidade.  Prosseguindo com a ordem do dia o senhor presidente colocou em primeira votação do

plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 007/2021 “Denomina logradouro público que menciona,

no âmbito do Município de Aricanduva, e dá outras providências.” de autoria do vereador Geraldo Aparecido

Santos Paranhos. O projeto de lei 007/2021 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, sendo

eles: Nivaldo Aparecido, Geraldo Aparecido, Cláudio Lafaete, Felisberto Santos, Osnar de Cristo, Cláudio

Monteiro, Ricardo Lafaiete, Raimundo Costa.  Nada mais para a segunda parte da ordem- do dia, o senhor

presidente passou então para a terceira parte- grande expediente, mais uma vez agradeceu a presença de

todos e  declarou a palavra  franca aos senhores  vereadores.  Com a palavra  franca o vereador  Nivaldo

Aparecido cumprimentou a todos, cumprimentou e agradeceu a presença do senhor José Carlos, secretário

de obras e demais assistentes presentes, agradeceu a Deus por mais um dia.  O vereador Nivaldo disse que

usaria a palavra franca para falar das cobranças dos moradores de Ilha que estão cobrando patrolamento e

também na estrada que vai em sentido ao senhor Bironha, que onde foi assentado um mata-burro ainda não

foi patrolado. Acredita que o senhor secretário e o senhor prefeito já estão cientes da situação. No dia de

hoje conversou com o senhor prefeito e ele disse que lá tem alguns pontos críticos, irá mandar a máquina

descer para lá para retocar alguns pontos e colocando cascalho naqueles pontos que quando chove ficam

intransitáveis. O secretário relatou que não estão mudando a máquina de lugar, estão terminando o serviço

em uma comunidade para depois passar para outra. O vereador Nivaldo desejou boa semana a todos. Com

a palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, cumprimentou a assistência presente,

agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Geraldo Aparecido teceu um comentário em agradecimentos

a pessoa do senhor Zezé do Riduzino, pois na semana passada ele teve uma reunião com o senhor prefeito

municipal, a principio a reunião foi intermediada pela sua pessoa, tendo em vista que possui uma dinâmica

de conhecimento e atrativa com o senhor Zezé, graças a Deus, uma amizade muito grande. Este encontro

sucedeu na cessão, por parte do senhor Zezé do Reduzino de uma área ao lado da rua da Saudade, para

fazer o enlarguecimento da rua e uma passarela para pedestres, da casa do senhor Euclides até o ponto

inicial da LMG 723, rodovia Pedro Vieira da Silva. Este processo de melhoria já está em início. Esteve hoje
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no local e viu que houve algumas marcas, já iniciou de certa forma a obra, que com certeza estará em

encargo da

secretaria de obras. Hoje presente na sessão o secretário coordenador que levará isso à frente. Este aceite

do senhor Zezé, recebe ele como algo bem pessoal, algo que agradece muito, porque anteriormente já havia

sido solicitado a ele esta liberação e por motivos pessoais, na época não houve esta cessão. Agora ele

resolveu dar este voto de confiança e lá será feito uma obra bem feita, respeitando aquilo que ele quer. Ele

possui criações e qualquer um que passa por ali sabe que ele fez uma cerca muito bem feita com arames e

depois tela, justamente para evitar de seus animais irem à rua. Então há de respeitar este processo de

trabalhador  rural  dele,  com  seus  animais.  Com  certeza,  entende  que  o  Nego  do  Deni  que  estará

coordenando esta obra, assim como o prefeito, que estará vistoriando a obra irá garantir isso ao senhor

Zezé.  Hoje ele já esteve no local retirando alguns fios de cerca, mesmo sendo garantindo pelo senhor

prefeito que ele não precisava mexer em nada. Mas para quem conhece seu Zezé, sabe que ele gosta de

fazer suas coisas pessoalmente. O vereador Geraldo deixou registrado seu agradecimento ao senhor Zezé e

toda sua família,  por ter dado este voto de confiança a atual administração.  O vereador parabenizou o

secretário  José  Carlos  por  estar  presente  na  sessão,  o  parabenizou  pelo  belo  trabalho  que  vem

desenvolvendo no município, com a aquiescência do senhor prefeito municipal que lhe deu e dá carta branca

para  estar  elaborando  aquilo  que  nós  aricanduvanos  precisamos,  aquilo  que  também  merecemos.  O

vereador desejou a todos um boa noite e uma boa semana. Com a palavra franca o vereador Cláudio

Lafaete cumprimentou a todos, cumprimentou os assistentes presentes, agradeceu a presença do secretário

de obras e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Cláudio Lafaete parabenizou o secretário de

obras  pelo  bom  trabalho  desenvolvido  no  município,  mas  acha  que  já  está  na  hora  de  começar  a

encascalhar as estradas, porque daqui a pouco começa o período de chuvas e tem algumas comunidades

que o acesso fica muito ruim. São comunidades que tem muitos pacientes e o encascalhamento facilita para

os moradores dessas comunidades ter o acesso a cidade. Em relação a comunidade de Ilha, como até

citado pelo colega vereador Nivaldo, esteve na comunidade e os moradores reclamaram sobre as estradas.

Pensa que lá deveriam reabri-las e fazer um trabalho bom para aquela comunidade. O vereador desejou boa

noite  a  todos.  Com  a  palavra  franca,  o  vereador  Felisberto  Santos  Oliveira  cumprimentou  a  todos,

cumprimentou o senhor secretário  de obras e também os demais assistentes presentes.  Disse que por
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incrível que pareça, hoje falou bastante sobre obras, se encaixou bem a presença do nobre secretário, pois

poderá se informar melhor de como os vereadores sempre cobram aqui para que as obras no município

sejam  realizadas  e  para  que  o  trabalho  em  geral  no  município  ande  da  forma  correta.  Todos  são

conhecedores da grande responsabilidade do secretário, mas vê que para capinar a horta precisa

de uma enxada. È preciso ter ferramentas, tipo é uma retroescavadeira que está faltando, ou seja, estão

faltando algumas ferramentas, mas sabe que boa vontade e querer,  o nobre secretário tem até demais.

Aricanduva  precisava  de  pessoas  na  obra  que  ouvisse  a  população  e  que  quisesse  que  as  coisas

acontecessem.  Isso o secretário atual tem sim, muito boa vontade e querer. O prefeito já passou aqui pela

casa e informou sobre alguns recursos que servirão para comprar maquinário para que o município possa

andar melhor. Que seja pá carregadeira, que seja retro escavadeira. Não dá para atender todo mundo e

mais o serviço  publico  com o pouco maquinário  que tem.  O vereador  Felisberto  disse que aproveita  a

presença do secretário para reforçar as cobranças, seja pavimentação asfáltica das saídas da cidade, assim

como outras. Os vereadores cobram, mas já está dentro do plano de fazer, como o prefeito disse nesta casa

que até o  final  do ano,  a previsão é de pavimentar  todas as ruas da cidade.  O vereador  disse que a

construção da delegacia é de extrema importância, pois irão conseguir economizar futuramente, será uma

economia  a  longo  prazo,  mas  que  são  necessárias.  Se  nunca  fizer,  o  município  nunca  vai  se  tornar

independente, vai ser a vida inteira no aluguel de secretarias e o dinheiro público acaba não dando para o

que  é  necessário.  È  mais  uma questão  de  administração.  Depende  de  cada  prefeito  que  ali  está,  no

determinado período, para terem esta linha de raciocínio, que a prefeitura tem que um dia ser independente

com suas secretarias. Em relação ao oficio encaminhado para a câmara de Capelinha é reivindicando o

apoio dos vereadores de Capelinha para que eles venham somar na mudança de comarca. Fez a solicitação

para o deputado Gustavo Valadares, espera também e conta com o apoio dos colegas vereadores dessa

casa e também o apoio da câmara de Capelinha. Quanto mais força tiverem, mais fortes serão. È preciso

somar forças porque atende também o interesse do outro município. È necessário aqui trabalhar sempre

com a maioria, porque são eles que irão definir algo, quando se ouve a maioria. Espera poder contar com o

apoio dos colegas e amigos da cidade de Capelinha.  Ainda com a palavra franca o vereador Felisberto

Santos falou sobre o retorno das aulas.  Disse que esteve presente no posto de saúde no dia de hoje,

conversou com o doutor Réuben, até pede desculpas por citar o nome, mas é só para esclarecer. Conversou
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também com o diretor da escola Teodomiro e também com a direção da escola municipal a respeito do

retorno das aulas. A orientação médica é que retorne, mas é preciso saber as condições do município. Tem

que ter um respaldo da secretaria de saúde para poder reiniciar as aulas. A população já começa pedir o

retorno das aulas. A previsão é que o retorno é dia quatro de outubro, segundo as informações que recebeu,

mas para isso é preciso ter o professorado vacinado e ainda boa parte 

dos alunos também vacinados para que as aulas retornem de forma cabível, correta e sem comprometer a

saúde da população.  Isso é uma deixa,  porque podem atender  a cobrança do aricanduvano,  mas esta

decisão é do prefeito baseado nos números da saúde de nosso município. Aí entra a regional de saúde de

Diamantina, SRE de Diamantina. Juntas, todas estas equipes e que decidirão o retorno ou não das aulas no

nosso município. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos.  Com a palavra franca o vereador

Osnar de Cristo cumprimentou a todos, cumprimentou a assistência, cumprimentou o senhor secretário de

obras.  Agradeceu  a  Deus  por  mais  um  dia.  O  vereador  Osnar  disse  que  como  vereadores  precisam

reconhecer quando as coisas estão sendo feitas, mas também devem fazer as cobranças e aproveita a

presença do secretário para cobrar a respeito de dois mata-burros que estão em uma situação muito ruim na

comunidade de Mutamba. Um próximo ao senhor  França do Pio e o outro na divisa de Mutamba com

Pereiras. Sabe que o nobre secretário dará toda atenção, realmente ele tem um diálogo muito bom com a

população e com os vereadores, coisa que no pleito anterior não tinham esta liberdade em cobrar e também

não eram atendidos em seus pedidos. O secretário está de parabéns por ouvir a demanda dos vereadores e

da população. O vereador Osnar desejou boa noite e boa semana a todos. Com a palavra franca o vereador

Cláudio Monteiro cumprimentou a todos, cumprimentou a assistência e também o senhor secretário de obras

presente na sessão. Agradeceu a Deus por mais um dia.  O vereador Cláudio Monteiro pediu ao nobre

presidente para levar ao conhecimento do prefeito, até aproveita a presença do senhor secretário de obras

para pedir que arrumem a estrada para a saída de Itamarandiba sentido Santo Antônio dos Monteiros, pois a

mesma está muito ruim. Principalmente o morro da gangaia. Se não puder arrumar tudo, pelo menos o

morro da gangaia, porque para subir por ele não está fácil. Quebra muito os carros, andam sempre com o

veículo muito pesado. As pessoas estão reclamando da situação da estrada. Ela já foi arrumada uma vez,

mas estrada de chão, passa carro pesado nelas todos os dias e estraga muito. Outra cobrança é o concerto

da ponte em Ouro Fino II, abaixo do senhor bastião do Coco. A ponte está com algumas tábuas arrancando
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e pede o concerto dela para evitar acidentes. Ia pedir ao presidente para levar ao conhecimento do prefeito,

mas aproveita a presença do secretário para o pedir que tome as devidas providências e que estes reparos

sejam feitos. O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete

cumprimentou a todos,

cumprimentou a assistência presente, cumprimentou o secretário de obras e aproveitou a oportunidade para

parabenizá-lo por está se destacando em frente a secretaria, onde vê que a população está agradando dos

serviços. È uma pessoa que procura atender as cobranças dos vereadores. O vereador disse que durante o 

fim de semana recebeu várias ligações a respeito da copanor que novamente está deixando faltar água.

Uma irresponsabilidade da empresa que parece querer apenas o dinheiro dos munícipes de Aricanduva.

Teve a

 oportunidade de sentar com a doutora Ana Laura aqui na casa, está terminando de acertar os últimos

detalhes de uma denúncia que será enviada para o órgão que fiscaliza a copanor para ver se eles tomam

alguma  providência,  porque  infelizmente  não  se  tem  conhecimento  se  está  tudo  correto,  se  estão

trabalhando de forma correto. È preciso de um alguém técnico para emitir laudos e relatórios para posterior

tomarem uma decisão correta, juntamente com o executivo que deve fiscalizar a empresa na cidade. O

vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Raimundo Costa Silva cumprimentou a

todos, cumprimentou a assistência presente, cumprimentou o secretário de obras. Agradeceu a Deus por

mais um dia na casa, discutindo o bom andamento do município. O vereador Raimundo disse ao secretário

que até ontem, as informações que procurou, não viu nenhuma reclamação sobre o serviço feito. Todas os

lugares que olhou e pessoas que perguntou elogiou o serviço que está muito bem feito. Sempre fala aqui e

continua com o mesmo pensamento de que quando vão fazer as obras, que façam bem feito, nunca que

conseguem produzir muito. Mas que façam menos, mas que que fiquem bem feitas e resolva o problema.

Algumas pessoas até o perguntaram quando que vão encascalhar, e respondeu a elas que acredita que

logo. Acredita que estão terminando de patrolar, acredita que falta poucas estradas para patrolar, e assim

que  terminar  vão  encascalhar.  Algumas  regiões  é  preciso  encascalhar  mais  cedo,  porque  se  não  fica

complicado. O vereador disse que fica muito alegre em ver as pessoas satisfeitas com o trabalho. Aproveita

a presença do secretário para pedir a mudança de dois mata-burros, sendo um virando para a região de

Quebabó e o outro próximo ao senhor Pedro Paulo. Que dê um jeito de mudar eles, pois ali é uma curva e o

mata-burro é de cimento. Próximo de sua casa que é linha do ônibus escolar precisa de no mínimo um mata-
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burro. Se for o caso de demorar conseguir  um de ferro, se precisa de madeira tem que possa doar. O

vereador  Raimundo desejou  boa noite  e boa semana a todos.  No uso da palavra o senhor  presidente

Fernando Monteiro mais uma vez cumprimentou a todos os vereadores, funcionários da casa, ouvintes pela

Aricanduva FM, assistentes da live pelo facebook. Cumprimentou também o senhor secretário municipal de

obras  e  o  assistente  presente  na  sessão,  os  desejou  boas  vindas  e  os  agradeceu  pela  presença.  O

presidente deixou um recado a todos, onde a secretaria municipal de cultura convida a todos para uma live

que acontecerá no município, dia 28 de agosto, sábado. A live ocorrerá a partir das dezoito ou vinte horas,

ainda a definir, e será transmitida pelo youtube. Durante a live acontecerá vários sorteios e participação de

vários artistas locais.  O senhor  presidente  disse que em relação a cobrança sobre a copanor,  também

recebeu várias ligações e infelizmente a copanor tem um descaso com 

o nosso município, não só da prestação dos serviços, mas também da empresa com Aricanduva e toda

região. Não há um ser que elogie o trabalho da copanor. Eles só querem levar o dinheiro das pessoas e

mais nada. 

Infelizmente exercer com suas funções, isso não vem acontecendo. A população já não aguenta mais a falta

de água, a falta de responsabilidade. Já que pegam o dinheiro do nosso município é preciso investir em

infraestrutura para dar um suporte melhor para a população. Dificilmente tem uma semana que não chegue

mensagem da população, pessoas que as vezes chegam do trabalho, ou que tenham crianças pequenas e

que não encontram água para fazer simplesmente a higiene pessoal. Deixa mais uma vez sua indignação

com a copanor relacionado ao grande descaso com o município de Aricanduva. O presidente Fernando

disse que gostaria de falar sobre as cobranças feitas pelos vereadores, relembra bem como a secretaria de

obras encontrou o município, é de conhecimento de todos os vereadores da situação que se encontrava os

maquinários, da forma que se encontrava as estradas. No começo foi o Anderson e o José Carlos, depois o

Anderson saiu e o José Carlos deu sequencia nos trabalhos, e graças a Deus vem correspondendo muito

bem as expectativas da população. Hoje praticamente todo o município está patrolado, os galhos também e

em todo o município têm uma estrada de qualidade. Gosta sempre de falar que estrada bem feita é saúde, é

educação,  porque  todas  tem  que  passar  pelas  estradas.  Parabeniza  o  secretário  pelo  bom  trabalho.

Infelizmente todos sabem o tanto que é escasso a mão de obras. Poucas pessoas para trabalhar e também

os maquinários que são muito poucos. Espera que nos próximos anos, através de planejamentos, tenham

mais infraestrutura, mais maquinários, para que a secretaria de obras não venha a sofrer tanto, como está
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acontecendo neste ano. Tem sim muitas coisas sendo feitas, mas infelizmente, todos sabem que se tivesse

um suporte melhor, poderiam estar atendendo mais a população. Como citado nesta casa, tem um problema

muito grande com a retro que sempre está quebrando, a demanda da população é muito grande, e não

consegue atender a todos devido a estes problemas que sempre acontecem com a patrol. Espera que nos

próximos anos, através de um planejamento do executivo junto com secretaria de obras possam conseguir

encontrar soluções para que isso não venha mais a acontecer. Todos sabem que pela forma que pegaram a

secretaria, estão fazendo muito. Espera que nos próximos anos, quando chegar nestas épocas, as estradas

estarão  todas  encascalhadas  e  sem  problema  algum.  Pedindo  para  fazer  uso  da  palavra  o  vereador

Felisberto Santos pediu para fazer uma ressalva, que a respeito da copanor, gostaria de contar com o apoio

dos  nobres  colegas,  para  fazerem  um  requerimento  juntos,  para  que  a  copnaor  preste  alguns

esclarecimentos a respeito da falta de água e etc. Tem várias questões ligadas a copanor. Conta com o

apoio dos colegas para que 

fazerem este requerimento assinado por todos, para que consigam trazer algum representante da copanor

nesta casa, uma equipe capacitada para responder e tomar as devidas providências a respeito da questão

da copanor no município. Lembrando que quando se trata de copanor não estão falando dos profissionais. A

culpa não é dos profissionais. É a falta de condições para que estes profissionais possam fazer o trabalho a

qual a população paga por ele. Com a palavra o presidente Fernando Monteiro disse ser muito importante a

colocação do nobre vereador, porque muitas vezes, quando se fala em copanor, muitos entendem que estão

falando  dos  funcionários  que  estão  exercendo  o  trabalho  em  Aricanduva.  Não  estão  falando  dos

funcionários, todos sabem que eles cumprem com suas obrigações. Falam da copanor empresa, que não dá

a eles o devido suporte. Sua única cobrança em relação aos funcionários de Aricanduva é um maior diálogo,

que se for um caso que em um determinado dia já esteja planejado que vai faltar água, tirar de um bairro e

colocar no outro, que comuniquem com a população.  Somente esta reclamação em relação ao trabalho dos

profissionais. No restante são excelentes funcionários, sempre abertos ao diálogo, são comprometidos com

a população. O que falta é a empresa dar a eles suporte para estarem trabalhando. O presidente mais uma

vez agradeceu a todos pela presença. Sem mais nada a tratar o senhor presidente Fernando Monteiro, mais

uma vez agradeceu a todos pela presença, desejou um boa noite a todos, declarou encerrada a sessão e foi

lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões

de Aricanduva em vinte e três de agosto de 2021.
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