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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia dezessete de outubro 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 Quinta 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 colocou em segunda discussão do plenário o projeto de 

lei complementar 010/2022 “Dispõe sobre a implantação de estação Rádio -Base, e a 

instalação de estação Rádio- Base Móvel e estação Rádio Base de pequeno porte, no 

município de Aricanduva, destinadas à operação de serviços de telecomunicações 

autorizados e homologados pelo órgão federal competente”. Prosseguindo o senhor 

presidente solicitou leitura para entrada em tramitação dos Projetos de Leis 

Complementares; 012/2022 “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa Organizacional 

Básica do Município de Aricanduva e estabelece os Princípios Gerais da Administração” 

Autoria: Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei Complementar 013/2022 “Dispõe sobre 

o Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Aricanduva/MG, 

e dá Outras Providências”. Autoria: Poder Executivo Municipal e Projeto de Lei 

Complementar 014 /2022 “Plano de Cargos, Carreiras, Vencimentos e Remuneração e 

Estatuto dos Profissionais e Servidores da Educação Básica Pública do Município de 

Aricanduva - MG, e dá outras providências”. Autoria: Poder Executivo Municipal. Os 
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Projetos de leis complementares seguem tramitando e aguardando o parecer das 

comissões permanentes. No uso da palavra o senhor presidente disse os projetos lidos 

serão a partir de agora analisados pelos senhores vereadores para posteriormente serem 

votados. São projetos de grande relevância que mexerá na vida de vários munícipes, dos 

servidores públicos, não só na questão financeira, mas também em questão de seus 

direitos e seus deveres. Os projetos seguem tramitando, serão encaminhados para as 

comissões e nestas reuniões das comissões os servidores serão convidados para estarem 

acompanhando, onde poderão reivindicar aquilo que esteja no plano de carreira e que as 

vezes não estejam dentro do requerido pelos funcionários. Serão bem discutidos para que 

ao final, quando estas leis retornarem ao plenário para aprovação, seja votado algo que 

traga benefícios a todos os profissionais. A câmara tem suas normas, onde o projeto entra 

em tramitação e a partir desse momento é que os vereadores tem ciência do que trata a 

matéria. A partir desse momento é que os vereadores tem conhecimento das matérias e os 

servidores podem ter certeza que a partir desse momento estarão analisando, discutindo e 

tentando aprovar o mais rápido possível para atender os anseios de todos os servidores.      

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. No uso 

da palavra franca o vereador Nivaldo cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade, cumprimentou os servidores da prefeitura municipal presentes na 

sessão, desejando a eles boas vindas e que voltem mais vezes. O vereador falou sobre a 

festa do peão boiadeiro de Aricanduva que ocorreu no final de semana, onde houve alguns 

probleminhas, não por parte da organização do evento, mas devido à chuva que acabou 

atrapalhando um pouco na sexta-feira e no sábado não teve o show dos cantores 

contratados devido ao tempo chuvoso. A comissão organizadora juntamente com o prefeito 

decidiram adiar o show para o dia vinte e um de dezembro, aniversário da cidade. O 

vereador falou também da inauguração da agência sicoob na cidade, evento de grande 

importância para o município. Em conversa com o senhor Wagner, gerente da agência de 

Aricanduva ele disse que os funcionários públicos poderão estar recebendo seus 

vencimentos junto ao banco, para que assim possam juntar todos e fortalecer a agência 

para que ela possa continuar no município. O vereador Nivaldo disse que sobre as caixas 
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de contenção tanto cobradas pelos vereadores, algumas estão sendo feitas em algumas 

comunidades rurais, em pontos onde desce muitas enxurradas, nas áreas de encostas, 

mas em conversa com o prefeito ele disse que irão fazer também nas margens das 

estradas. Sobre os projetos recebidos na casa disse que de sua parte estará os estudando 

com carinho, tem certeza que os colegas também farão o mesmo. Estarão se reunindo em 

comissões durante a tramitação dos projetos e espera que em breve estarão aptos a serem 

votados. O vereador Nivaldo desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

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

Cumprimentou a assistência presente na sessão. Disse ser uma honra a participação da 

assistência nas reuniões da câmara. Disse que em relação aos projetos recebidos na casa, 

foram feitas várias cobranças pelos vereadores para que estes projetos chegassem na 

câmara municipal para que os vereadores pudessem estar analisando e decidindo o que 

poderia ser feito. Diante de tantas adversidades, muitas mudanças, as coisas muito caras 

é preciso que seja feito o reajuste nos salários, embora o reajuste não acompanha nem o 

mínimo do que de fato era necessário. È um direito dos funcionários e é um dever do 

prefeito em estar mandando o projeto para a câmara. O vereador Donizete disse que 

estarão fazendo de tudo para estar votando os projetos o quanto antes, pois para que os 

servidores prestem um serviço de qualidade é preciso também que recebam um salário da 

forma que merecem. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o 

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

Cumprimentou os servidores da prefeitura presentes na sessão para acompanhar a 

tramitação do projeto de lei que versa sobre o reajuste salarial, projeto este muito cobrado 

na casa pelos vereadores. Fez indicação neste sentido, mas pensou que viria para a casa 

um projeto específico para a concessão do reajuste, mas viu que enviaram vários projetos. 

Estarão se reunindo para analisar os projetos juntamente com o jurídico da casa. Os 

funcionários podem ter certeza que assim que os projetos estiverem todos organizados, 

votará sim nos mesmos. Ainda com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete disse que 

sobre a festa do peão de boiadeiro ocorrida na cidade, foi muito cobrado por algumas 

pessoas sobre a questão da cantora que se apresentou na sexta-feira. Não foi na festa, 

mas pelo vídeo que viu se sentiu envergonhado. Em sua opinião aquilo foi uma vergonha 
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no município. Foi cobrado também sobre a questão dos ingressos que foram vendidos para 

o show de sábado, mas o mesmo não aconteceu por causa da chuva. Ficou sabendo que 

os cantores irão se apresentar na cidade no dia vinte e um de dezembro, no aniversário da 

cidade. Acha que o secretário deveria estar vindo na câmara para dar uma satisfação para 

estas pessoas que estão questionando sobre os ingressos que pagaram e não teve o show. 

O vereador 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, mais 

um aprendizado. Como sempre diz que a cada reunião é um motivo de alegria justamente 

por absorver conhecimento, por poder estar discutindo acontecimentos, fatos de 

Aricanduva e isso os enaltece e os faz crescer. Fica muito feliz a cada reunião pelo 

aprendizado que leva consigo. O vereador Geraldo parabenizou a turma que está fazendo 

um curso técnico na Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, onde são os coordenadores 

o Felipe e Cássio aqui de Aricanduva. Esteve no curso para falar para os alunos sobre a lei 

de cooperativas que é a lei 5764 de 16 de dezembro de 1971. È uma lei antiga que ainda 

atua pela sua dinâmica e pelo que propõe na sociedade Brasileira. Estes alunos já entram 

em um mercado que tem muitas portas abertas, que é cooperativismo e o associativismo. 

Deixa os parabéns aos alunos, aos professores e todos aqueles que acompanham o curso. 

Dentro do mesmo assunto, teve em Aricanduva na sexta-feira, dia sete de outubro a 

inauguração do bancoob credjequitinhonha. Uma instituição cooperativa que vai trazer 

fomento financeiro principalmente na área agropecuária de Aricanduva, na área industrial 

e na área do comércio. Ela traz algo diferente do banco, pois a instituição bancária visa 

lucros para determinados donos. A instituição cooperativa visa uma sobra que será 

partilhada com os associados no final do ano financeiro. Isso é muito importante, pois 

aquele que participar como associado verá ao final do ano financeiro que terão a 

oportunidade de receber pela movimentação financeira que teve junto a cooperativa o que 

é algo diferente do banco. Na instituição financeira credjequitinhonha à possibilidades de 

se fazer financiamentos e tudo aquilo que o banco normal oferta. O vereador disse que 

gostaria de deixar claro para aqueles que sempre o enviam perguntas e sempre tem esta 

dúvida, é que esta cooperativa pode receber o aposentado que poderá sim receber seu 

benefício por ela. Não tem nada disso que alguns dizem que foram informados que se o 
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aposentado transferir sua conta para lá, sua aposentadoria será cortada, ele terá prejuízo. 

Não existe nada disso. A instituição financeira é idêntica a um banco, só que o sistema de 

partilhamento de lucros ou de sobras, no caso da cooperativa é diferente. È aquilo dito 

anteriormente. O banco visa lucros, a cooperativa visa sobras para ser distribuída para os 

sócios. Aqueles que tem contas bancárias para recebimento dos benefícios, para 

recebimento dos salários podem fazer a transferência e não irá haver nenhum prejuízo. 

Sobre a festa do peão boiadeiro de Aricanduva, entende que a festa transcorreu de forma 

tranquila em que pese ter um dia que tivemos a chuva, mas como disse até em entrevista, 

a chuva é algo que nos possibilitou receber esta dádiva de Deus, um melhoramento na 

questão das propriedades rurais e Aricanduva em sua maioria são produtores rurais e tem 

atividade agropecuária. A chuva atrapalhou a movimentação da festa no sábado, mas no 

domingo teve um evento maravilhoso desde a parte da manhã até para quem quisesse 

amanhecer o dia. A festa em sua totalidade foi muito bonita e parabeniza todos os 

organizadores. Não irá entrar no mérito sobre os cantores, pois entende que se tem a festa 

e a pessoa não gosta de determinado cantor, ela não participa. Parabeniza principalmente 

a questão dos cantores que foram levados no domingo na parte diurna, aquele evento mais 

destinado ao público idoso. Foi maravilhoso, o show de Lourenço e Lourival, maravilhoso a 

participação das pessoas de terceira idade. È algo que fica para ser copiado em outras 

festas. Ainda no uso da palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que sobre a questão 

das caixas de contenção no município, desde que foi eleito pela primeira vez em 

Aricanduva, em 2004, vem cobrando esta atividade da prefeitura. É algo que a prefeitura 

deve fazer, instituir programas de recuperação de nascentes, instituir programas para fazer 

caixas de contenção. A maior destruição de nosso meio ambiente são as estradas. O 

cascalhamento e depois a chuva leva este cascalho para os rios. Os assoreamentos das 

cabeceiras de nossas águas acontecem justamente por causa das estradas. Alguém pode 

perguntar se é assim as estradas devem permanecer ruins. Não. Deve exercer uma 

atividade na qual o meio ambiente seja visto como prioritário. E a maneira e a construção 

das caixas de contenção. Constroem as caixas de contenção, todos os anos retiram as 

areias que estiver ali de sobra e isso vai fazer com que nossas águas melhorem. Como 

sempre diz aqui na câmara, todos sabem que todos os anos têm seca e todos sabem que 
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todos os anos têm água. Nós somos desleixados com aquilo que acontece anualmente que 

são a seca e a chuva. Não sabemos trabalhar. Compete ao ente público, no caso a 

prefeitura, trabalhar isso com a população. Conscientização para estabelecer metas a 

serem cumpridas para que possamos nos dois períodos trabalhar e ser bem atendidos. 

Sobre os projetos que adentraram na câmara, não tem conhecimento de nenhum deles, 

não teve a oportunidade de lê-los, eles adentraram hoje, foram lidos hoje e é a partir do 

momento que são lidos em plenário é que são distribuídos para os vereadores e para as 

comissões. Assim que passar nas comissões terão a oportunidade de convidar os 

funcionários públicos para estarem discutindo aquilo que acham ou entendem que não é o 

conveniente, que não é o necessário, mas dentro das comissões. Dentro das comissões 

terão a oportunidade de convidar os funcionários públicos para estar participando das 

discussões dos projetos e assim chegarem a um denominador comum. 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 os funcionários públicos presentes na 

reunião e os desejou boas-vindas. Disse que sobre os projetos que chegaram na casa tem 

a dizer que os receberam como muita alegria depois de tantas cobranças ao executivo para 

que ele enviasse os mesmos para a câmara para que os vereadores pudessem analisar e 

votar. Ficou um pouco preocupado porque pelo pouco que pode acompanhar, porque tem 

os projetos no celular, viu algumas coisas que não concorda. Um exemplo é quando fala 

em gratificação de cem por cento. È uma coisa que precisa ser analisada pelo plenário 

juntamente com a assessora jurídica Em sua opinião quando fala em gratificação de cem 

por cento já é para os cargos de confiança que vão ter e que vão depender somente do 

prefeito municipal para conceder esta gratificação. È preciso analisar item por item, artigo 

por artigo e os projetos são extensos. È preciso fazer muitas reuniões, convocar os 

funcionários de cada área para que não venham aprovar um projeto que vai ajudar alguns 

e prejudicando outros funcionários. Acredita que se o projeto for aprovado do jeito que está, 

daqui a cinco, seis meses os vereadores sofrerão as consequências. Particularmente leu 

muito pouco, mas o pouco que leu já deu para perceber. Esperava que viesse um projeto 

determinado para cada área constando especificadamente o aumento com a revisão 

salarial, mas deu para perceber que pegaram muitas caronas nos projetos, até mesmo com 
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criação de cargos. Claro que não são nestas palavras que está no projeto, mas tá falando 

com um português bem claro. Infelizmente os funcionários irão ficar tristes, porque 

infelizmente estes projetos não serão aprovados tão rápidos, pois é preciso analisá-los 

muito. Não precisa ninguém ficar na expectativa de que vai receber no próximo pagamento, 

acha isso impossível, porque os vereadores não podem assumir esta grande 

responsabilidade e cometer esta irresponsabilidade de depois precisar passar outro projeto 

na casa para consertar alguma coisa. Também é funcionário público municipal e espera 

que todos entendam esta situação que é para que não prejudiquem ninguém. O vereador 

Osnar disse que gostaria de fazer algumas cobranças, falou aqui que pararia de falar dos 

projetos quando eles chegassem na casa, agora eles chegaram e irão fazer suas partes. 

Agora gostaria de cobrar sobre o carro da saúde que ainda não chegou para atender os 

pacientes na casa de apoio em Belo Horizonte. Enquanto este carro não chegar ali não irá 

parar de falar aqui na casa. Chega de tanto sofrimento. È pacientes fazendo vaquinhas 

entre eles para pagar uber, pagar ônibus para irem para os hospitais. Pacientes lutando 

pela vida e podem ver carros e carros distribuídos para as secretarias até mesmo sábado 

e domingo para cima e baixo. È uma vergonha o que está acontecendo no município, já se 

foram um ano e oito meses e parece que não estão com vontade de colocar este carro lá. 

Mas enquanto não colocar não irá parar de cobrar aqui. O vereador Osnar disse ainda que 

não participou da festa do peão porque tinha outro compromisso, mas ficou sabendo dos 

comentários, alguns bons e outros ruins. Um dos comentários que gostaria de falar a 

respeito é que o prefeito no domingo aproveitou o palco do rodeio para fazer um belo 

discurso político. Isso foi o que chegou até sua pessoa. Mas no discurso ele usou algumas 

verdades e algumas inverdades. Quando falou de ruas concluídas, obras concluídas. Todos 

sabem que estas obras de asfalto que foram terminadas já estavam todas pagas, o dinheiro 

estava em caixa quando o prefeito assumiu a prefeitura. A AMAJE está fazendo porque já 

havia recebido.  Não fez estas obras na época devido a pandemia. Acha que o prefeito está 

fazendo um belo trabalho e não precisa mentir. Todos sabem que ele está fazendo um belo 

trabalho. È só falar a verdade. Desejou a todos uma boa noite.  Com a palavra franca o 

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

Cumprimentou e agradeceu a presença dos funcionários da prefeitura municipal. Disse que 



                            Página | 8  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

os projetos deram entrada na câmara, agora serão analisados pelos vereadores, analisados 

pelas comissões para posteriormente ser votados pelos vereadores. È preciso analisar 

direitinho para que não prejudiquem ninguém. São projetos extensos e não podem votar 

sem analisá-los a fundo. Os projetos vão seguir tramitando, não podem falar até quando, 

irão analisar junto ao advogado e se preciso for até mesmo junto ao contador para que 

possam entendê-los direitinhos e não correr o risco de prejudicar ninguém.  È preciso olhar 

bem sobre esta questão da gratificação de cem por cento, porque as vezes uma pessoa 

que já ganha bem, com a gratificação o salário será dobrado e o do outro que ganha menos 

fica bem baixo. Fica feliz em ver que os projetos chegaram na casa, sempre muito cobrado 

pelos vereadores, mas agora é analisá-los para não votar em nada que vá prejudicar os 

funcionários. Ainda com a palavra o vereador Cláudio Monteiro disse que quando ouve falar 

em caixas de contenção se sente muito feliz, porque tem várias indicações de sua autoria 

sobre caixas de contenção, mas as chuvas estão chegando e as estradas não tem um 

granito de cascalho. Uma chuvinha que deu custou chegar em sua casa. Estão sempre 

cobrando isso aqui na casa, nas outras administrações também sempre cobrava, não está 

falando só na administração de agora.  Precisam fazer o serviço pelo menos nos pontos 

mais críticos. Tem alguns pontos que se chover não dá para passar de jeito nenhum. Ônibus 

escolares, carros da prefeitura transitam pelas estradas, transita também pelo município o 

tempo inteiro e vê que se chover vão ter que parar. Já cobrou aqui várias vezes, já falou 

com o prefeito, já falou com o secretário. Mais um vez deixa a cobrança sobre o 

cascalhamento dessas estradas, pelo menos em seus pontos mais críticos, os lugares mais 

longe, como Sapucaia, Ouro Fino, Quebrabó, Ilha entre outras. Espera que encascalhem 

todos os pontos críticos, mas tem pessoas que moram mais distantes da cidade e para vir 

até aqui não é fácil. Para colocar um veículo nesses lugares debaixo de chuva também não 

é fácil. As vezes as pessoas adoecem nesses locais e fica difícil para buscá-las.  Arrumar 

as estradas é uma ajuda para todas as pessoas que tem carro e tem suas motos. È uma 

ajuda para todos. Deixa também mais uma vez registrado a cobrança para que o executivo 

olhe a situação do pessoal da comunidade de Brejão. Os moradores dali ficam todos 

desamparados, não tem um contrato de suas propriedades, querem fazer um empréstimo 

não conseguem devido à falta de algum documento.  Já cobrou várias vezes, deixa a 
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cobrança mais uma vez. Os moradores cobram da sua pessoa e ele por sua vez cobra aqui 

na casa. Pede ao prefeito que olhe com carinho para a situação daqueles moradores. 

Tentam fazer um empréstimo, tentam fazer um auxilio maternidade e não conseguem. 

Estão desamparados. Pede ao prefeito que olhe a situação daquelas famílias. O vereador 

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

a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. Cumprimentou a assistência presente e os 

desejou boas-vindas. O vereador Ricardo disse que também foi cobrado a respeito dos 

ingressos que foram vendidos para o show que aconteceria no sábado na festa do peão e 

não aconteceu devido as chuvas. Irá procurar os organizadores da festa para saber quais 

os procedimentos serão tomados a respeito desses ingressos que foram pagos, se 

realmente este show vai acontecer de graça no aniversario da cidade como dito pelo 

prefeito. O pessoal que pagou pelo ingresso quer saber da organização ou até mesmo do 

prefeito, como será feito, se vai haver o reembolso ou não. Fica aqui aguardando a resposta 

dos organizadores da festa. Reforça a cobrança do colega Osnar a respeito da colocação 

do carro na casa de apoio em Belo Horizonte. Participou da festa os três dias e lá foi falado 

pelo prefeito sobre a quantidade de carros novos que tem no município. Será que não tem 

como o prefeito disponibilizar um desses carros para a casa de apoio? Vê secretários para 

cima e para baixo nos carros do município, utilizando desses carros para se beneficiar e 

pacientes pagando uber, pedindo ajuda para pagar ônibus em um local que nem conhece. 

Já fez esta cobrança aqui por várias vezes. O vereador Ricardo disse que novamente cobra 

também a respeito do transporte escolar. Passou na rua da Escola Estadual e pode ver 

vários ônibus velhos transitando com os alunos. È uma vergonha, não sabe o que está 

acontecendo porque já enviou vários ofícios ao prefeito, ao secretário de transporte, ao 

controlador interno, fez requerimento, mas infelizmente eles não respondem. Não sabe o 

que está acontecendo no município, porque não respeitam as leis dessa casa. Já foi 

solicitado várias vezes mas ninguém responde. Infelizmente acha que só pode estar tendo 

alguma máfia com a empresa, porque como que terceirizam uma empresa de transporte 

escolar, solicitam que o ônibus seja de 2008 e tem ônibus anos noventa rodando e estão 

pagando da mesma forma. Tem alguma coisa errada e eles não resolvem as cobranças. A 

respeito dos projetos que chegaram na casa, como dito pelos colegas vereadores, irão fazer 
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as análises dos mesmos, mas os servidores podem ter certeza que irão votar da melhor 

forma possível para não prejudicar nenhum deles. O vereador desejou boa noite a todos. 

Com a palavra franca o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos, agradeceu a 

Deus por mais um dia. Cumprimentou e agradeceu os funcionários da prefeitura presentes 

na sessão. O vereador Raimundo disse que sobre os projetos, há bem tempo os vereadores 

vem cobrando, agora os vereadores estarão analisando e estudando para que possam 

fazer o que for melhor para os funcionários. Espera que eles poderão também estar 

participando das reuniões junto com os vereadores para que possam juntar as ideias e fazer 

um serviço mais completo. Espera que agora ande mais rápido, que as comissões possam 

se reunir e agilizar para que os projetos possam ser votados o mais rápido. Sobre as caixas 

de contenção, acha que agora está fácil de resolver porque agora tem mais uma 

retroescavadeira no município. Acha que agora o prefeito deveria alugar mais uns dois 

caminhões para já irem fazendo as caixas de contenção, a retroescavadeira e os 

caminhões irem cascalhando as estradas. Graças a Deus o inverno chegou e se não 

tomarem providência de cascalhar estas estradas, além de ficar difícil de transitar também 

fica muito perigoso. Quanto maior os carros mais perigoso. Se pegar as duas retro e quatro 

caminhões conseguem cascalhar muita estrada. Aí diminui o sofrimento de muita gente, 

pois as estradas são muito perigosas. Espera que o prefeito e o secretário tome as 

providências mais logo em resolver estes problemas que é muito importante. 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 falou sobre a 

inauguração da agência sicoob em Aricanduva. Ação de importância muito grande que 

atingirá todas as classes, principalmente trazendo benéficos seja para os cidadãos comuns, 

seja executivo, seja legislativo, também para os empresários da cidade. Todos sabem das 

dificuldades no município, muitas vezes os funcionários vão sacar seu dinheiro e não 

conseguem, e ainda que quando é fim de semana o único caixa eletrônico que tem na 

cidade fica fora do ar. Espera que o sicoob venha para solucionar todos estes problemas 

que existem hoje no município. Tem certeza que as coisas vão sim dar certo e isso vem 

sim para trazer um desenvolvimento grande para o município. Temos a casa lotérica que 
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com pouco tempo que está no município vem trazendo um benefício muito grande, 

principalmente para aquelas pessoas que recebem o bolsa família, que antes precisavam 

se deslocar para Itamarandiba, Capelinha. São coisas que as vezes não dependem 

somente do poder público, apesar dele ser sim muito importante.   A partir do momento que 

ele corre atrás, se coloca à disposição e estas empresas enxergam a seriedade no 

município eles querem investir. Tem certeza que o sicoob, a lotérica veio para trazer uma 

acessibilidade muito grande aos munícipes. Sobre a festa do peão em Aricanduva, foi 

montado uma estrutura muito boa para os três dias de festa. Na sexta-feira aconteceu que 

choveu um pouco antes do evento e acabou que teve um público bem menor do que o 

esperado. No sábado não aconteceu o show, mas fala que foi por um bom motivo, pois foi 

devido as chuvas que estávamos tanto precisando e é preciso entender que a estrutura da 

festa estava montada, os cantores chegaram no município para realizar o show.  Realmente 

todas as cobranças são validas, é preciso estar apurando, conversando, mas é preciso 

entender também que por parte do executivo municipal, por parte dos organizadores, foi 

montada toda a estrutura. O que fez com que o show não acontecesse no sábado, não foi 

uma falha de operação, mas sim por questões do tempo que não colaborou naquele dia, 

mas reafirma que foi por um bom motivo tendo em vistas que estávamos necessitando 

muito das chuvas. Em sua opinião a imagem mais marcante foi a do show de Lourenço e 

Lourival. Pode ver todas aquelas pessoas acompanhando e tendo seus espaços tão 

merecidos, o que precisa muito. É resgatar esta cultura e dar oportunidades das pessoas 

mais idosas principalmente  para  participar dos eventos. Festa do Peão não é só para os 

jovens e ou alguns adultos, tem que dá oportunidade para todos os públicos. Ficou muito 

contente em acompanhar o show de Lourenço e Lourival que encantaram não somente os 

jovens, mas a todos que assistiram ao show. São cantores de renome no Brasil e até 

mesmo no meio internacional. Ainda sobre o plano de carreiras, os servidores do executivo 

podem ter na certeza que os vereadores estarão estudando, analisando, tentando melhorar 

no que for de suas competências, lembrando que os vereadores não podem interferir na 

parte financeira. Da forma que o projeto chegou ao que  tange a reajustes salariais serão 

mantidos, porque não é matéria do legislativo, já vem definido pelo executivo. Terão a 

oportunidade em estar conversando, a assessoria jurídica da casa estará se 
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disponibilizando para conversar com os servidores e também cada vereador, assim como 

a presidência estará à disposição para que possam estar conversando e no final votar que 

traga benefícios para a população e também para os servidores públicos. Todos sabem 

que cada servidor desempenha um papel muito importante no município e de grande 

reconhecimento da população. Agora chegou a hora dos servidores também terem um 

reconhecimento maior ainda, isso com aprovação de leis que traz benefícios a cada 

servidor e principalmente na questão salarial. Mais uma vez agradece a presença de cada 

servidor na casa, isso os deixa muito felizes em chegar aqui na casa e encontrar bastante 

pessoas, assim como aconteceu no dia de hoje. Que se sintam sempre convidados a 

participarem das reuniões sempre que quiserem. As reuniões acontecem todas as 

segundas-feiras, as dezessete e trinta horas, podendo também acompanhar pelo facebook, 

rádio Aricanduva FM e pelo youtube da câmara municipal. Estarão se reunindo durante este 

e no próximo mês para que possam estar acelerando o processo e que seja feito ao final o 

que for correto. 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 dezessete de outubro de 2022. 

_________________________________________________ 
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