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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia um de agosto do ano de 2022, às dezessete horas e trinta minutos, na 

sede da Câmara Municipal de Aricanduva, estado de Minas Gerais, situada na Rua 

Tiradentes, número 234, centro, a Sexcentésima Nonagésima 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, Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Geraldo Donizete 

Santos, Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio 

Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira e constando a ausência do vereador   

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.  Ato continuo o senhor 

presidente solicitou leitura de convite recebido na casa. Convite do Clube de Mães de 

Aricanduva, aos senhores vereadores para participarem da festa Agostina e encontro das 

mulheres, a realizar-se no dia 06 de agosto de 2022, as 18:00 horas, na quadra 

poliesportiva da escola núcleo. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente 

colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos o Projeto de Resolução 

001/2022 “Dispõe Sobre Aprovação das Contas do Município de Aricanduva - Estado de 

Minas Gerais, relativas ao Exercício Financeiro de 2020”. Ao final da votação o Projeto de 

Resolução foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes na sessão. 

Nada mais na segunda- parte, ordem do dia, o senhor presidente passou para a terceira 

parte, o grande expediente e 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 disse que está acontecendo no município a vacinação 

antirrábica de cães e gatos e ainda a castração de cães e gatos.  Isso é muito importante e 

deixa os parabéns para o executivo, porque o abandono de animais é grande no município 
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e fazendo esta castração irá ajudar bastante. Hoje mesmo se deparou com seis filhotinhos 

de cachorro abandonados na saída para Itamarandiba e esta castração é muito importante. 

Deixa o apelo para que a população leve seus cães e gatos para serem castrados, pois é 

de suma importância. O vereador disse que também agradece ao executivo pelas melhorias 

realizadas na rua primeiro de maio, ainda tem coisas a serem feitas, mas já está bem 

adiantado o serviço ali. Deixa registrado também que os moradores de Santo Antônio, 

Carneiros e Santo Antônio dos Monteiros estão cobrando melhorias na estrada que vai em 

sentido Itamarandiba que está necessitando de patrolamento. Em conversa com o 

secretário de obras ele relatou que está apenas esperando cair uma chuvinha para dar 

início a este trabalho. Até concorda com ele porque se mexer nas estradas agora vai gerar 

alguns transtornos, porque a estrada é muito movimentada e vai ficar muita terra solta. 

Realmente não está na hora de patrolar, porque tem - se ali muitas costelas, mas não tem 

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

Donizete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Geraldo 

Donizete disse que ficaram o mês de julho de recesso, neste período tiveram uma reunião 

extraordinária pra aprovação de um projeto, mas hoje estão retomando os trabalhos e só 

tem a agradecer a Deus. Desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

Cláudio Lafaete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador 

falou a respeito do aumento salarial para os funcionários públicos, onde tem recebido várias 

mensagens com cobranças a este respeito vindas desses funcionários para que cobrasse 

aqui na câmara a respeito desse piso salarial. O salário de muitos servidores está muito 

defasado e o prefeito precisa olhar esta situação. Foi muito cobrado também a respeito das 

diárias dos motoristas. Pede ao senhor prefeito para olhar esta questão e mandar aqui para 

a câmara para ser votado pelos vereadores um projeto com o aumento dessas diárias que 

está em um valor muito baixo, principalmente para as cidades menores. Desejou boa noite 

a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado, momento 

muito bom, espera que continuem tendo este trabalho bonito e contínuo como tiveram até 

hoje. O vereador desejou boa noite a todos.Com a palavra franca o vereador Osnar de 

Cristo cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Osnar deixou 
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registrado umas cobranças. Segundo o mesmo no dia 21/06 oficializou ao poder executivo 

a respeito de uma lei votada na casa que dispunha sobre o ticket-feira. Hoje já são primeiro 

de agosto é até o momento o oficio não foi respondido, sendo que ele tinha quinze dias 

para estar enviando esta resposta. O prefeito não cumpriu com a lei e tão pouco respondeu 

a solicitação dessa casa, o pedido de um vereador. Acha uma falta de respeito porque as 

leis precisam serem cumpridas e os ofícios enviados deveriam ser pelo menos respondidos 

dentro dos quinze dias. Espera que ele responda o mais rápido possível para que não seja 

preciso tomar as providências cabíveis em relação ao caso. Outra cobrança é a respeito 

dos servidores da creche que cobraram de todos os vereadores várias vezes a respeito do 

plano de carreiras e até o momento não chegou nada na casa para os vereadores 

analisarem. Acha que não vai chegar, tem que ser realista em seus pensamentos. Acha 

que é pura enganação. Enganou o pessoal, fez reunião, falou que iria encaminhar o projeto, 

mas não encaminhou até hoje. Continua esperando, pois estes funcionários ainda tem 

esperança. Ainda no uso da palavra o vereador Osnar disse que sobre a área da saúde, 

tem algumas reclamações sérias e até difícil de acreditar que está acontecendo no 

município. Na semana passada a fisioterapeuta tinha que ir na casa da ex- vereadora 

Mônica para fazer fisioterapias com a dona Lada, mãe da ex- vereadora, mas foi até na 

entrada e o motorista disse que não tinha condições de ir até na casa e a fisioterapeuta não 

fez o atendimento. Acha isso uma falta de respeito tão grande, pois não atendeu uma 

pessoa que fez tanto pelo município na área da saúde. A fisioterapeuta ir tão perto e voltar 

por causa que, segundo ela a estrada não dava para passar. Imagina que não dava 

duzentos metros do local onde foram até chegar na casa. Se não desse para o carro ir, 

poderia muito bem ter chegado a pé. Acha uma falta de respeito e falta de compromisso o 

que está acontecendo na área da saúde. Estendo ainda a reclamação na área da saúde e 

relata sobre o asilo. Esteve visitando o Asilo e viu que eles estão com uma dificuldade tão 

grande com a falta de compromisso da saúde, pois o asilo era assistido por médico, por 

fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo e hoje não está tendo nada disso. Não está recebendo 

a visita de nenhum desses profissionais sendo que antes isso acontecia toda semana. Acha 

até uma falta de humanidade. Acha que o secretário e até mesmo o prefeito precisa se 

informar das coisas e resolver o problema. Como vereador tem cobrar mesmo pois está 
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aqui é para isso. Cobrar para que atitudes sejam tomadas, porque é coisa séria o que está 

acontecendo no município. O secretário de saúde precisa tomar as providências e correr 

atrás para não deixar isso acontecer, porque o povo não merece isso. Tem também 

algumas reclamações em relação aos remédios contínuos e que segundo informações 

também estão faltando. Soube dessa informação também no asilo com o pessoal dali. O 

vereador disse que recebeu também alguns questionamentos vindas dos agentes de saúde 

que relataram ter recebido o pagamento normal, mas não o retroativo.  Deixa claro que o 

projeto foi aprovado pela casa e acredita ter sido sancionado pelo prefeito, porque se não 

tivesse sancionado não tinha pago a eles este aumento. Acredita que ainda será pago, 

talvez tenha sido até mesmo por uma questão de organização, uma vez que o projeto foi 

votado muito em cima da hora, mas precisa cobrar aqui porque foi cobrado. O vereador 

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

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia.  O vereador registrou algumas 

cobranças sobre as estradas. As estradas para Santo Antônio dos Monteiros, Santo Antônio 

Barra do Capucho estão precisando muito de serem patroladas. Apesar que acha que o 

básico não é patrolar. O básico seria fazer o encascalhamento. Está aqui cobrando, pois 

acha que esperar começar as chuvas irá complicar mais a situação. Ano passado cobrou 

bastante este encascalhamento pelo menos nos pontos mais críticos em todas as regiões, 

principalmente Sapucaia que é um lugar bem distante da cidade, mas não só Sapucaia, e 

sim em vários lugares. Daqui a pouco as chuvas chegam e vai acontecer como aconteceu 

no ano passado. Já é preciso ir prevenindo. Vão colocando o cascalho, molhar, passar a 

máquina que aí sim irá ficar um bom serviço. Acha que esse negócio de patrolar hoje e 

amanhã está tudo do mesmo jeito é perda de tempo. Fica gastando dinheiro com 

patrolamento e não estão resolvendo o problema. Espera que o executivo juntamente com 

seu secretário este ano resolva estes problemas.  O vereador disse que outra reclamação 

é sobre a escolinha de São Pedro onde tem vários alunos estudando em uma sala muito 

pequena. Espera que o prefeito junto com a secretária de educação resolvam o problema 

e olhem o lado desses alunos que estão sem jeito até de mexer. Recebeu esta reclamação 

e precisa repassar ela ao prefeito e aos secretários. O vereador desejou boa semana a 

todos. Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e 
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agradeceu a Deus por mais um dia.  O vereador Ricardo disse que gostaria apenas de 

reforçar a cobrança ao secretário de obras sobre a possibilidade em estar fazendo o 

patrolamento da estrada em Santo Antônio e passando molhando também com o caminhão 

pipa, pelo menos para dá uma melhorada, porque realmente está muito ruim. Reforça 

também a cobrança já feita pelos colegas vereadores que é a respeito do aumento salarial 

dos funcionários que ainda não tiveram uma bonificação. Também melhorar as diárias para 

os motoristas, pois estão bem defasadas e é uma vergonha. Não tem como um motorista 

viajar para Diamantina com uma diária de trinta reais.  Acha que deveriam olhar esta 

possibilidade e todos sabem que vem acontecendo aí de o motorista viajar para Diamantina 

e receber uma diária de trinta reais e vê motoristas dentro da cidade, trabalhando em horário 

normal e recebendo bonificação de até cinquenta e sessenta por cento. Deveriam dividir 

esta bonificação de uma forma melhor. O vereador desejou boa noite a todos. No uso da 

palavra o senhor presidente mais uma vez cumprimentou e agradeceu a todos, 

cumprimentou e agradeceu os ouvintes pelas mídias sociais. Agradeceu a Deus por mais 

um dia, mais uma reunião. O presidente convidou a todos para na próxima segunda 

estarem presente na Sessão Solene para entrega de títulos que será realizada pela câmara 

municipal, as dezessete horas e deixa o convite a toda a população de Aricanduva e todos 

os vereadores. Receberão o título o senhor Celio Mauricio, Diretor da Escola Teodomiro e 

também o padre Adésio, ex- pároco do município. O presidente disse que hoje estão 

retornando com as reuniões ordinárias, mas os trabalhos durante o mês de julho continuou 

da mesma forma, seja com as fiscalizações e demandas advindas da população. Tiveram 

também reunião extraordinária para aprovação do aumento salarial aos agentes 

comunitários de saúde e já até pegando um pouco sobre este aumento e como até citado 

por vários vereadores sobre a defasagem dos salários dos servidores públicos, 

principalmente referentes as diárias. Esteve conversando com o prefeito na sexta- feira, ele 

disse que irá enviar um projeto a esta casa agora no mês de agosto. O mesmo está sendo 

elaborado pela assessoria jurídica da prefeitura e também pela contabilidade para que 

sejam feitos alguns reajustes nos salários dos funcionários e também nas diárias. Não pode 

afirmar valores, porque não foi lhe passado. Está repassando para os vereadores a pedido 

do próprio prefeito. Esta é uma cobrança muito forte e todos sabem que realmente há a 
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necessidade de um aumento salarial para todos os funcionários do município. 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 um de agosto de 2022. 
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