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ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia dezoito de abril do ano de 2022, 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 Octogésima Terceira 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 Donizete Santos,  Cláudio Lafaete 

Chaves Oliveira, Geraldo Aparecido Santos Paranhos, 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 

do resumo da ata da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e em seguida 

assinada pelos senhores vereadores. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor 

presidente solicitou leitura de indicações constantes na pauta. Indicação 001/2022 de 

autoria do vereador Osnar de Cristo Gomes de Melo que indica ao senhor prefeito municipal 

sejam adotadas as providências legais cabíveis para fins de concessão de insalubridade, 

bem como de ajuda de custo consistente no fornecimento de combustível aos agentes 

comunitários de saúde do município de Aricanduva. Dando sequência o senhor presidente 

solicitou leitura para entrada em tramitação do Projeto de Lei complementar 006/2022 

“Adequa o vencimento básico dos professores da educação básica da rede de ensino 

municipal de Aricanduva em conformidade com o novo valor do Piso salarial nacional dos 

professores, e dá outras providências”, autoria do poder executivo municipal, que deu 

entrada na casa com pedido de tramitação em regime de urgência especial. O senhor 

presidente então colocou o pedido de tramitação em regime de urgência especial em 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos e o mesmo foi aprovado por unanimidade 

dos senhores vereadores. Na sequencia o senhor presidente solicitou leitura para entrada 

em tramitação o Projeto de lei Nº. 008/2022 “Dispõe sobre alteração do Parágrafo único do 
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artigo 5º da Lei 668/2022, e dá outras providências”, autoria do poder executivo municipal 

que também deu entrada na casa com pedido de tramitação em regime de urgência 

especial. O senhor presidente colocou o pedido de tramitação em regime de urgência em 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos e o mesmo foi aprovado por unanimidade 

dos senhores vereadores.  Aprovado os pedidos de tramitação em regime de urgência 

especial, solicitado pelo poder executivo municipal, na tramitação do projeto de lei 

complementar 006/2022 e também no projeto de lei 008/2022, o senhor presidente então 

suspendeu a sessão por vinte minutos para que as comissões em conjuntos pudessem 

emitir seus pareceres. Passados os vinte minutos, o senhor presidente e demais 

vereadores retomaram a sessão e o senhor presidente colocou em única discussão do 

plenário o projeto de lei complementar 006/2022 “Adequa o vencimento básico dos 

professores da educação básica da rede de ensino municipal de Aricanduva em 

conformidade com o novo valor do Piso salarial nacional dos professores, e dá outras 

providências”. Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo disse que se sente 

feliz por terem recebido o projeto na casa para ser votado, é uma valorização dos 

professores da rede pública e quanto ao retroativo referente aos meses de fevereiro e 

março, foi dito pelo senhor prefeito que não há possibilidade em estar pagando. Com a 

palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que o projeto em questão, 

trata –se de uma projeto onde graças as reivindicações dos profissionais de educação, de 

certa forma ficou bem esclarecido para a população de certa forma geral devido à greve da 

rede estadual, se trata do mesmo evento que é o piso salarial, onde o prefeito enviou para 

a câmara o projeto fazendo esta adequação no salário dos profissionais de educação do 

município. Aproveita a oportunidade e parabeniza os profissionais de educação da rede 

estadual que tiveram aí algum tempo em greve reivindicando e graças as estas 

reivindicações foram atendidos pela Assembleia Legislativa. Após discussões, o senhor 

presidente colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos, o projeto de 

lei complementar 006/2022 e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores 

vereadores.  O vereador Geraldo Aparecido justificou seu voto dizendo que qualquer outra 

reivindicação inerente ao projeto, está sim aberto e poderá ser feita pelas devidos 

funcionários. O vereador Osnar de Cristo justificou seu dizendo que foram feitas pelos 
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vereadores reuniões internas onde foi discutido sobre o projeto, porque foi cobrado pelos 

professores que os vereadores fizessem alguma coisa para que eles pudessem receber os 

retroativos. Deixa claro para os profissionais que tanto o senhor presidente quanto o líder 

do governo conversaram com o senhor prefeito naquele momento, durante a reunião e ele 

disse que não haveria nenhuma possibilidade de pagar os meses anteriores. Como 

vereador acha que é direito, mas se o município não tem condições financeiras para paga, 

e se os vereadores não votassem no projeto com o pedido de urgência, os profissionais 

não receberiam o aumento no próximo pagamento. Os vereadores em conjunto acharam 

por bem aprovar o projeto da forma que ele veio para a casa para que os profissionais já 

consigam receber o mês de abril já com o reajuste.  Com a palavra o nobre presidente disse 

que só para esclarecer, pois também foi procurado por alguns professores sobre a questão 

do retroativo. Esteve conversando com o prefeito municipal e ele relatou a impossibilidade 

do município estar pagando os dois meses anteriores. Todos sabem que esta é uma 

demanda direta do executivo, os vereadores fizeram sim suas partes que foi tentar dialogar 

com ele e vendo que o executivo no momento não tinha as condições em estar pagando, 

decidiram por aprovar o projeto da forma que ele foi recebido na casa. O presidente disse 

que todos sabem também que mesmo sendo direito dos professores, muitos município 

estão deixando de pagar, exemplo até de municípios vizinhos. Deixa claro que o executivo 

municipal preocupou em valorizar os profissionais da educação e a câmara de vereadores 

também desde que o projeto chegou na casa, procuram estudá-lo, se reuniram 

internamente para que pudessem fazer o possível para que os professores fossem 

beneficiados da melhor forma possível. Dando segmento na ordem do dia o senhor 

presidente comunicou que durante a reunião conjunta das comissões foram apresentadas 

pelos vereadores emendas ao projeto de lei 008/2022 “Dispõe sobre alteração do Parágrafo 

único do artigo 5º da Lei 668/2022, e dá outras providências”, sendo elas Emenda 

modificativa 003/2022 que dispõe sobre: Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Projeto de Lei 

nº 08/2022, o qual passará a ter a seguinte redação: “Art. 1º- O parágrafo único do artigo 

5º da Lei Municipal nº 668/2022, que “cria o programa social bolsa aprendizagem e 

aperfeiçoamento profissional”, passará a viger nos seguintes termos: Art. 

5º..........................Parágrafo único. Não se aplica aos servidores municipais as alíneas “f”, 
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“h” e “i” do inciso II do presente artigo.” Art. 2º- Fica alterada a Ementa do Projeto de Lei nº 

08/2022, a qual passará a ter a seguinte redação “dispõe sobre alteração da lei municipal 

nº 668/2022, que cria o programa social bolsa aprendizagem e aperfeiçoamento 

profissional, e dá outras providências.” Art. 3º- Os demais artigos ou dispositivos não 

citados na presente Emenda permanecem inalterados, conforme originalmente propostos, 

e emenda aditiva 001/2022 que dispõe sobre: Art. 1º- Acrescenta-se ao Projeto de Lei 

08/2022 um artigo que conterá a seguinte redação: “Fica modificado o caput do artigo 1º da 

Lei Municipal nº 668/2022 que “cria o programa social bolsa aprendizagem e 

aperfeiçoamento profissional”, passando o mesmo a viger nos seguintes 

termos:................................ Art. 1º- O Município de Aricanduva, fica autorizado a criar o 

Programa Social Bolsa Aprendizagem Profissional e doar através deste 10 (dez) bolsas de 

estudos para jovens ou adultos oriundos de famílias carentes do Município e 05 (cinco) 

bolsas de estudo para servidores públicos efetivos do Poder Executivo Municipal, que visam 

ingressar em curso de graduação de Direito na modalidade presencial.” Art. 2º -Os demais 

artigos ou dispositivos não citados na presente Emenda permanecem inalterados, 

conforme originalmente propostos. Art. 3º -A numeração do artigo acrescentado através 

desta emenda obedecerá a sequencia lógica dos demais dispositivos para fazer face a 

estas alterações. Após leitura em plenário o senhor presidente colocou em única 

discussão do plenário a emenda modificativa 003/2022 que se faz ao projeto de lei 

008/2022. Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que a 

emenda modificativa vem acrescentar o termo funcionário público a palavra efetivo. Isso 

para resguardar também o erário púbico, onde aqueles que serão beneficiados pelo 

programa serão funcionários públicos efetivos, tendo em vistas que na lei 668/2022 já foi 

colocado uma emenda aditiva onde o beneficiário terá que cumprir o mesmo tempo que 

recebeu o benefício. Exemplo, se ele foi beneficiado, se o curso foi cinco anos, ele deverá 

prestar serviços por igual período dentro da prefeitura. Isso é uma compensação pelos 

recurso financeiros que a prefeitura empregou no funcionário. Ele irá sim adquirir 

conhecimentos, mas ele irá aplicar este conhecimento em sua atividade diária, no trabalho 

em prol do cidadão de Aricanduva. A ideia desse aditivo visa resguardar os recursos do 

município, recursos do cidadão de Aricanduva. Após discussão o senhor presidente 
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colocou em única discussão do plenário pelo sistema aberto de votos a emenda 

modificativa 003/2022 e a mesma foi aprovada por unanimidade dos senhores 

vereadores. O senhor presidente colocou em única discussão do plenário a emenda 

aditiva 001/2022 que se faz ao projeto de lei 008/2022. Com a palavra e em sua discussão 

o vereador Geraldo Aparecido disse que a emenda vem acrescentar o termo “cr ia o 

programa social bolsa aprendizado e aperfeiçoamento profissional   ao projeto que foi 

enviado pelo senhor prefeito. É só um melhoramento da redação do artigo e não traz 

nenhuma alteração significativa. Após discussão o senhor presidente colocou em única 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos a emenda aditiva 001/2022 e a mês foi 

aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Prosseguindo o senhor presidente 

colocou em única discussão do plenário o projeto de lei 008/2022 com emenda aditiva 

001/2022 e emenda modificativa 003/2022. Com a palavra e em sua discussão o vereador 

Geraldo Aparecido disse que a discussão que traz a respeito do projeto é que foi votado 

pela casa a lei 668/2022 e agora chegou na casa um projeto para alterá-la. Alterar a 

questão de residência do funcionário público. Entende que seria até desnecessário, 

porque já existe uma lei federal   que trata da questão de residência do funcionário público. 

Mas já que veio o projeto estão aproveitando o ensejo e inserindo algo para que o projeto 

fique mais redondo e com clareza e que os dê segurança que o recurso público do 

município está sendo gasto de forma correta. Que o beneficiário do recurso público será 

o funcionário público efetivo e que este funcionário público efetivo vai estar trabalhando 

no município por igual período naquilo que ele foi beneficiado. Após discussão o senhor 

presidente colocou o projeto de lei 008/2022 “Dispõe sobre alteração do Parágrafo único 

do artigo 5º da Lei 668/2022, e dá outras providências”, com emenda modificativa 003/2022 

e aditiva 001/2022 em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos e o mesmo 

foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Dando segmento com a pauta do 

dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em tramitação Projeto de lei Nº. 

009/2022 “Dispõe sobre para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2023 e dá 

outras providências”. Projeto de lei de autoria do poder executivo municipal, que segue 

tramitando e aguardando o parecer das comissões competentes. Nada mais na segunda 

parte-ordem do dia, o senhor presidente passou para a terceira parte, grande expediente e 
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declarou a palavra franca aos senhores vereadores. Com a palavra franca o vereador 

Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia.  O vereador 

Nivaldo falou sobre a festa da 9º cavalgada das aleluias, foi uma festa muito boa, com 

participação de muitas pessoas, estava muito boa e agradece a todos os organizadores do 

evento, em nome do presidente da Associação dos Cavaleiros, senhor Teleco que é uma 

pessoa muito esforçada, pra ele não tem tempo ruim. Agradece também o executivo 

municipal, agradece o secretário de obras que muito contribuíram com o evento. O vereador 

falou também sobre o evento da Promotoria itinerante ocorrida no CRAS, no município, 

onde no evento tiveram a participação de várias pessoas representantes de vários órgãos, 

entre eles, representante da cemig, representante do Ministério Público entre outras.  

Haverá em Aricanduva no dia vinte e quatro de maio um evento da Justiça Itinerante na 

praça da Matriz, onde será ofertado para a população vários tipos de serviços e ainda 

haverá palestras, auditório, audiência etc. O vereador disse ainda que outra questão é que 

em sua opinião o município vem fazendo várias obras, mas ainda faltam muitas para serem 

feitas. Muitos moradores cobrando sobre os galhos de estradas, nas chegadas em suas 

residências. Deixa esta cobrança registrada pois o cidadão necessita de uma estrada boa 

que dê acesso a suas residências. Muitas vezes cascalham as estradas principais e deixam 

estes galhos sem fazer. É preciso olhas estas questões para que melhore para todos. O 

vereador desejou boa semana a todos.  Com a palavra franca o vereador Geraldo Donizete 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Geraldo 

Donizete disse que o projeto que foi votado pela casa a respeito do reajuste para os 

professores, é um projeto que já deveria ter passado. Antes de votar no projeto estiveram 

reunidos para análise do mesmo e em conversa com o senhor prefeito ele disse que o 

retroativo não tem condições para estar pagando. Os vereadores optaram então por votar 

no projeto da forma que ele estava e se for necessário fazer alguma mudança a partir de 

agora referente ao retroativo, depois caberá ao prefeito fazê-la. Os vereadores preferiram 

votar no projeto na data de hoje para já adiantar, para que os professores possam receber 

já o reajuste no mês de abril. O vereador disse que hoje também participou de uma reunião 

aqui na câmara com representantes do IBGE. Uma reunião muito importante para todos os 

municípios e para o país de uma forma geral. Tiveram a oportunidade de saber de várias 
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coisas que acontecem, qual a importância do censo.   Na reunião foram abordados vários 

temas sobre quando será dado início o censo, as informações que serão colhidas e qual 

efeito poderá surtir após a realização do censo. Será um evento muito importante. 

Participou também do evento da Promotoria Itinerante e como temos certa dificuldade em 

procurar o Ministério Público, foi criado o projeto para que a promotoria esteja indo até aos 

municípios nas datas agendadas para o evento. Em Aricanduva será no dia 24 de maio do 

corrente ano. Muitas pessoas com problemas na justiça que precisam ser resolvidos e no 

evento estas pessoas serão orientadas sobre o que deverão fazer.  Vários representantes 

de órgãos, entre eles representantes da cemig, representante do Ministério Público de 

Itamarandiba e no dia do evento serão ofertados vários serviços para a população. Será 

um evento muito importante. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca 

o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade.  O vereador Cláudio Lafaete disse que também gostaria de falar um pouco 

sobre o projeto de lei votado pelos vereadores que versa sobre o reajuste para os 

professores. Na reunião passada tiveram aqui, presentes na câmara os professores da rede 

estadual de ensino e também alguns da rede municipal, onde solicitaram que os vereadores 

entrassem em contato com seus deputados, no dia disse a eles que entraria em contato 

com o deputado Fábio Avelar, e junto com os colegas Osnar de Cristo e Cláudio Monteiro 

ligaram para o deputado e pediram a ele para votar a favor do piso dos professores da 

mesma forma votar também a favor para derrubada do veto do governador Romeu Zema e 

assim ele o fez. Sobre o piso salaria para os servidores do município, tiveram uma reunião 

interna antes da votação do projeto, foi bem discutido pelos vereadores e foi totalmente 

favorável.  O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo 

Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, mais um 

aprendizado, como sempre diz que a cada reunião os permite um aprendizado. O vereador 

Geraldo Aparecido disse que gostaria de começar falando sobre a reunião ocorrida no dia 

de hoje com o Ministério Púbico, em Aricanduva, é muito interessante, já foram feitos ofícios 

aqui na casa solicitando que o município de Aricanduva fosse colocado no calendário da 

Justiça Itinerante, tanto do Ministério Público quanto do Juizado   e isso não aconteceu. 

Agora lhe parece que este projeto vá à frente. Tem a próxima reunião agendada para o dia 
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24 de maio já com o Ministério Público e foi solicitado pelo senhor Adilson, gerente da 

secretaria da primeira vara do Fórum de Itamarandiba, que estará presente também o 

pessoal da Justiça para realizar audiências de conciliações e pediu ainda que pudesse estar 

falando que aquelas pessoas do município que tenha processo em Itamarandiba que 

procurem seus advogados para  que eles verifiquem a necessidade e a possibilidade de 

estarem agendando para esta data uma audiência de conciliação, pode o processo estar 

em qualquer fase, pois a audiência de conciliação pode acontecer em qualquer fase do 

processo, é esta ideia da justiça. O senhor Adilson Zaqueu pediu para estar passando isso 

e se aqueles que acompanha, se tiverem ou conhecem alguém que tenham processos, 

peça para estejam comunicando com seus advogados, seus advogados entram em contato 

com o advogado da outra parte para verificar a possibilidade de uma audiência de 

conciliação no dia vinte e quatro de maio. Lógico que alguns processos os advogados 

poderão ser intimados via Processo judicial. Também tem a questão dos processos 

criminais de audiência de não persecução penal, que hoje já são promovidos diretamente 

pelo Ministério Público, ele mesmo está fazendo esta parte, ele mesmo intima a pessoa, 

sem a necessidade do Tribunal de Justiça estar intimando esta pessoa e acredita que vão 

ter audiências neste sentido. Não conversou especificamente sobre este caso com Adilson, 

mas irá ligar para ele e conversar, para ver a possibilidade do Tribunal de Justiça puxar 

relatórios com as ações penais criminais de Aricanduva, que são possíveis estas 

conciliações para ver se conseguem abranger o maior número de pessoas para estarem 

fazendo estes acordos de não persecução penal. O acordo de não persecução penal prevê 

que os crimes que tenha pena superior há dois anos se faça um acordo pela justiça. Antes 

eram apenas os crimes de até pena máxima de dois anos. Agora é para pena mínima de 

dois anos e isso engloba uma gama maior de crimes possíveis de acordo de não 

persecução penal. Isso significa que o acusado vai fazer um acordo na justiça, vai pagar 

um numerário, em Itamarandiba o Ministério Público já estipulou um valor de dois mil reais 

e este valor pode ser parcelado em até dez vezes para extinguir o processo. Isso é muito 

importante e diz isso porque conhece alguém em Aricanduva que estar na necessidade de 

comprar uma arma para utilizar na sua fazenda, entende que é necessário e a pessoa não 

pode por causa de um crime ambiental que tem e isso estar o impedindo de adquirir a arma. 
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Ele fazendo o acordo de não persecução penal, ele vai abrir a possibilidade de zerar sua 

ficha, limpar sua ficha e ele conseguir a aquisição da arma. Ainda com a palavra vereador 

Geraldo disse que sobre a questão das estradas, até já falado pelos vereadores, gostaria 

de relembra até mesmo foi cobrado sobre esta questão na região de São Filipe, em pereiras 

e Morro Vermelho esteve na semana passada, mas em São Filipe não esteve, mas 

realmente tem uns trechos de estradas que estão muito ruins. Foi cobrar no setor de obras 

e foi lhe passado que a patrol está estragada. São os dois assuntos para o dia de hoje e 

frisa mais uma vez sobre a questão do evento no ia 24 de maio, onde estarão participando, 

Ministério Público e o Tribunal de Justiça para fazer estas ações e conciliações, no 

denominado Justiça Itinerante. O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra franca 

o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia.  

Cumprimentou as servidoras da creche, os agradeceu pela presença, elas que estão 

aguardando um projeto de lei que também as beneficia, é totalmente de acordo com elas e 

assim como elas está ansioso pela chegada do mesmo. O vereador falou sobre sua 

indicação a respeito dos agentes de saúde. Está apenas cobrando seus direitos, que são 

esquecidos pelo município. Existe uma lei no município desde 2005 que concede a eles 

esta ajuda de custo e ela não está sendo cumprida pela município. Esta fazendo a indicação 

para que o prefeito passe a cumprir com esta lei. A outra cobrança feita na indicação é 

sobre a insalubridade. Entende assim como a advogada da casa que os agentes de saúde 

tem direito à insalubridade, e estão amparados até mesmo pelo Estatuto do Servidor 

Público. Que o prefeito possa estar contratando um médico do trabalho para avaliar a 

situação de cada um e passe a pagar esta insalubridade para os agentes de saúde. Acha 

que é de grande merecimento e que o prefeito faça cumprir a lei. Acha mais interessante 

que hoje o município realmente está com os salários defasados de todo o funcionalismo 

público. Acha que ele deveria mandar um projeto com reajuste para todos os funcionários 

da prefeitura, ou até mesmo um aumento de salário. Os funcionários estão sempre 

cobrando, os vereadores também e tem hoje funcionário que é concursado que ganhava 

um salário mínimo e hoje estão ganhando menos do mínimo. Precisa urgente que venha 

um projeto para esta casa desta natureza. O vereador disse ainda que como dito pelo 

colega vereador Cláudio Lafaete sobre o deputado Fabio Avelar, ele como vice líder da 
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bancada do governo Zema, entendia que era uma situação complicada para ele votar a 

favor, já que o Zema e contra a questão do piso salarial dos professores, mas ele honrou 

os funcionários da educação e votou a favor tanto a favor do projeto quanto a favor para 

derrubada do veto do governador. Sobre a questão do projeto dos professores aprovado 

pelos vereadores na data de hoje, era intenção de todos vereadores cobrar e até mesmo 

fazer algo para que o executivo pagasse os retroativos, mas só para que os professores 

possam entender, os vereador não podem fazer emenda no projeto pois geraria gastos 

para o município. Por isso não fizeram e chegaram em um consenso em votar no projeto 

da forma que foi recebido na casa. O certo seria pagar retroativo a dois de fevereiro que foi 

quando a lei foi promulgada, mas o prefeito foi bem claro e disse que não tinha o recurso 

para pagar. Por isso decidiram votar no projeto da forma que ele chegou. O vereador 

desejou boa semana a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia.  Cumprimentou as servidores 

da creche, disse que é um prazer grande recebe-las aqui na casa e que voltem mais vezes. 

Parabenizou os organizadores da cavalgada das aleluias, parabenizou a Associação dos 

Cavaleiros, prefeito municipal, vereadores que contribuíram e demais pessoas que 

participaram. Se sente muito feliz em ouvir que a festa foi um sucesso. Disse que gostaria 

também de deixar algumas cobranças sobre as estradas, pois tem várias regiões que estão 

complicado de passar. Em Ouro Fino II por exemplo para ir na dona Santila, Betinho não 

está fácil. É muito mato, muito pau no meio da estrada e pede ao senhor presidente para 

levar até o senhor prefeito e secretario para que possam olhar estas questões da 

população. Acha que os galhos das estradas estão muito desprezados. A população cobra 

dos vereadores que por suas vezes tem que cobrar dos responsáveis. Esteve passado 

próximo a propriedade do senhor Carlito e também do senhor bastião do Coco e também 

está uma situação muito complicada. São muitas lugares, muitos galhos e é preciso que 

olhem este pontos mais ruins para arrumar para a população. As estradas são bens 

utilizados por todos.  O vereador Cláudio Monteiro falou também a respeito das águas. 

Várias comunidades que estão sofrendo com a falta de uma água de qualidade. Pessoal 

da Sapucaia por exemplo vive reclamando, pois usam uma água muito ruim e agradecem 

por um riozinho que passa por lá. Já existem várias indicações com estas cobranças. Não 
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só em Sapucaia, mas sim várias comunidades que não dispõem de uma água tratada. Pede 

ao senhor prefeito para olhar com carinho, graças a Deus choveu bastante e o pessoal está 

tendo uma aguinha, mas ninguém sabe daqui até no final do ano o que vai estar 

acontecendo. Por isso é preciso já está se prevenindo e cuidando dessas questões. O 

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

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador falou a respeito 

dos vários casos de dengue no nosso município. Solicita da população que dê uma 

varredura nos quintais, tire os entulhos que acumulam água e aproveita para falar que teve 

a oportunidade de estar indo no pátio na semana passada e solicita do nobre prefeito para 

que faça a limpeza do pátio. Vê o poder público solicitando da população e infelizmente no 

próprio pátio tem muitos pneus velhos e cheio de água parada. Espera que eles 

providenciam a limpeza do mesmo o quanto antes, pois teve a oportunidade de estar vendo. 

Disse que só complementando a fala do nobre colega Cláudio Monteiro, esteve também 

conversando com os moradores da comunidade de Bem Viver, eles estão com pouca água, 

estão sem água potável e deixa registrado a cobrança novamente aqui na casa. Já foram 

feitas várias indicações, já esteve presencialmente na secretaria municipal de agricultura 

que seria a responsável por estas instalações, lá informaram que estavam agilizando o 

processo para as licitações para contratar empresas para fazer esta obra. Infelizmente até 

o dia de hoje não viu nenhuma iniciativa e o pessoal precisando da água. Deixou registrado 

novamente, já fez a cobrança na casa em datas anteriores, mas se deparou hoje 

novamente com veículos de transporte escolar que não estão cadastrados, não são 

credenciados para fazer transporte de alunos. O executivo precisa tomar as devidas 

providencias e cobrara da empresa que ganhou a licitação para prestar o serviço com 

veículos que foram credenciados. Não vê desculpas em falar que o veículo estava 

quebrado, porque a escola do estado estava em greve e tinha veículo que estava 

funcionando nestes dias.  O vereador Ricardo desejou boa noite a todos. Pedindo para 

fazer uso da palavra novamente o vereador Cláudio Lafaete disse que acabou de receber 

uma mensagem dos moradores da comunidade de Ilha a respeito de um mata-burro que 

está quebrado e eles pediram para que fosse feita a cobrança na casa. Relataram na 

mensagem que já faz uns três meses que pediram o secretário para olhar a situação do 
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mata burro na comunidade, mas até hoje não tomaram providências.  Com a palavra franca 

o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. 

Agradeceu a presença das servidores da creche sempre presentes nas reuniões. Disse que 

gostaria de falar a respeito dos salários dos professores, realmente é uma perca para a 

classe o não pagamento do retroativo, mas quando se vê que o recurso não dá, tem que 

ser negociado mesmo. Futuramente se houver possibilidades quem sabe em diálogo com 

o prefeito ele faça este pagamento para que as mesmas não fiquem no prejuízo. Sobre as 

estradas, em sua região, tem vários pedaços que há tempo estão péssimos. Já disse há 

bem dias que tem uma ponte que sua cabeça tornou a da problema. Enquanto não resolver 

estes problemas fica complicado. Faz hoje e bagunça amanhã.  Se já tivessem feito pelo 

menos algumas caixas de contenção, pensa que essa é a única solução, já teriam resolvido 

o problema. Resolvem em uma comunidade, depois em outra, fazendo um serviço correto 

que dure mais tempo, que será bom para o município também. Que vá com mais tempo, 

façam um serviço bem perto para resolver estes problemas. O vereador desejou boa noite 

a todos. No uso da palavra o senhor presidente cumprimentou os vereadores, funcionários 

da casa, ouvintes pelas mídias sociais. Agradeceu a todos pela presença, agradeceu a 

Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Cumprimentou também as funcionárias da 

pro-infância, as agradeceu pela presença. O presidente falou sobre a cavalgada das 

aleluias ocorrida no final de semana, que já se tornou uma festa tradicional no município, e 

infelizmente devido a pandemia já havia dois anos que ela não era realizada, mas graças 

a Deus agora foi retomada com grande estilo, bastante pessoas durante os dois dias de 

festa, tanto na cavalgada quanto no parque de exposições. Parabeniza a todos os 

envolvidos na organização da festa, a Associação dos Cavaleiros e também a secretaria 

municipal de cultura que contribuiu também na organização e também a cada empresário, 

cidadãos, câmara de vereadores que ajudaram para que a festa acontecesse de forma 

brilhante. Parabeniza também todos aqueles que participaram da festa, seja de Aricanduva 

ou de cidades vizinhas. Sabe que a cavalgada está se tornando referência e a cada ano vai 

crescendo mais. O presidente comunicou aos vereadores que as prestações de contas do 

executivo municipal, referente ao ano de 2021 já encontra disponível na câmara a 

disposição dos vereadores. Sobre a reunião que participou no CRAS, sobre o Ministério 
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Público Itinerante, comentado também pelo vereador Nivaldo parecido que também 

participou do evento, acha muito importante a participação neste eventos, quando existe as 

autoridades, principalmente quando diz respeito a justiça em estar trazendo esta 

acessibilidade aos cidadãos. Muitas vezes os cidadãos tem receio de cobrar seus direitos 

e até mesmo de fazer algumas denúncias que muitas vezes muitas coisas deixam de serem 

feitas, infelizmente devido ao fato da justiça não dá a atenção necessária. Através desse 

trabalho que vai estar acontecendo no nosso município, no dia vinte e quatro de maio, a 

partir das oito horas da manhã, até as dezesseis horas da tarde. Haverá ainda várias ações 

durante este dia algumas apresentações da saúde, medição de pressão, conscientização 

de vacinação. Haverá também algumas exposições sobre agricultura, também sobre a 

educação. Será um evento bem grandioso, onde a população de Aricanduva estará 

participando. Para os moradores da zona rural, os ônibus escolares estarão buscando e 

será contabilizado como dia letivo. A câmara municipal estará fazendo toda a divulgação 

mais pra frente, usando as mídias sociais, divulgação com moto som para deixar todos 

cientes do que se trata. Está sendo tratado com alguns órgãos e tem certeza que será um 

evento bem grandioso no município. Aconteceu também hoje na parte da manhã aqui na 

câmara municipal uma reunião do IBGE sobre o censo 2022. O censo começará no 

município a partir do mês de agosto até o final de outubro fazendo o trabalho de atualização 

de toda população. Quando se fala do censo muitas pessoas pensam que ele é 

simplesmente para saber quanto habitantes existem no município.  Ele tem várias outras 

importâncias também, até mesmo para saber quais as políticas públicas poderão ser 

investidas através do poder público e do poder privado. Sabe que será um trabalho muito 

bem feito, gostaria em nome do Breno morador do nosso município, esteve fazendo uma 

palestra brilhante e gostaria de parabenizá-lo. Por ele foram explanados vários assuntos 

com muita perfeição e tem certeza que sobre sua coordenação aqui no município sairá um 

trabalho brilhante. Em parceria, IBGE, poder executivo e poder legislativo teremos 

excelentes resultados fazendo todas as atualizações necessários no nosso município. O 

presidente disse que sobre a cobrança feita pelos moradores de Ilha, mencionado pelo 

vereador Cláudio Lafaete, também recebeu a mesma cobrança, estará repassando ela para 

a secretaria de obras, junto com as demais demandas citadas pelos vereadores. Irá 
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procurar o secretário e também o prefeito municipal para que possam solucionar estas 

demandas da população. O trabalho do vereador é muito importante, estão sempre nas 

comunidades vivenciado o dia a dia da população e é onde ele é cobrado. Suas finalidade 

aqui é em todas as reuniões estarem trazendo estas cobranças de forma que possa 

melhora a vida da população cada dia mais. Ainda sobre o trabalho dos vereadores, hoje 

mesmo tiveram dois projetos que foram votados e estão sempre buscando através do 

diálogo e fazendo da melhor forma para que a população seja beneficiada. Parabeniza a 

todos os vereadores pelo trabalho, também a todos os funcionários da casa pela dedicação, 

pois é assim que construiremos dias melhores para todos os munícipes, através de união, 

de diálogo e sempre colocando a população em primeiro lugar.  É isso que esta câmara 

vem fazendo no ano de 2021 e em 2022 e tem certeza que assim será até o final do 

mandato. Sem mais nada a tratar o senhor presidente Fernando Monteiro, mais uma vez 

agradeceu a todos pela presença, desejou uma 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 dezoito de abril de 2022. 
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