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ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

 

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

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

a Sexcentésima Quinquagésima Nona 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. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de 

indicações constantes em pauta. Leitura da indicação 003 /2021 de autoria do vereador Felisberto Santos 

Oliveira que indica ao senhor prefeito municipal a instalação de Portal de “Boas Vindas” e “Volte Sempre” nas 

saídas do município de Aricanduva, em direção à Capelinha, Itamarandiba e São Sebastião do Maranhão. 

Indicação 004/2021 de autoria também do vereador Felisberto Santos que indica ao senhor prefeito municipal 

a construção de um Centro Esportivo coberto, contendo banheiros e vestiários, para atendimento à população 

do município de Aricanduva. Indicação 005/2021 ainda de autoria do vereador Felisberto Santos que indica 

ao senhor prefeito municipal o empreendimento dos esforços necessários, em parceria com o Prefeito do 

município de Itamarandiba, visando a busca de recursos junto ao Governo do Estado de Minas Gerais para 

a construção de ponte de concreto armado sobre o Rio Itamarandiba, na estrada que liga o município  

de Aricanduva a Itamarandiba, passando pelo distrito de Contrato. Após leitura das indicações o senhor 

presidente concedeu a palavra ao vereador Felisberto Santos para que ele falasse sobre as mesmas. No uso 

da palavra o vereador Felisberto Cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e 

disse que em relação a colocação de placas de boas-vindas na saída para Capelinha, não sabia que o pedido  
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já havia sido feito pelo colega vereador, mas é bom que quando cobram juntos a tendencia é que as coisas  

funcionem melhor. Pediu a colocação da placa também para as saídas de São Sebastião do Maranhão e 

para a saída de Itamarandiba. Seria colocar aquelas placas grandes que identifiquem e chamem a atenção 

das pessoas que vem até ao nosso município. As vezes as pessoas chegam em Aricanduva e não sabem 

onde estão chegando, ou que seja saída da nossa cidade para alguma outra cidade, que seja São Sebastião 

do Maranhão, que seja para o Distrito de Socorro, ou para Contrato, Itamarandiba, Capelinha. Uma placa de 

seja bem vindo à Aricanduva ou seja bem vindo a nossa cidade. Cabe a prefeitura elaborar uma frase bacana. 

Não podemos fechar os olhos e enxergar apenas a saída para Capelinha. É preciso enxergar todas as saídas, 

porque todos os visitantes à Aricanduva são bem vindo a nossa cidade. Fez a indicação e espera contar com 

o apoio dos nobres colegas e com a gestão para que estas placas sejam construídas. Sobre a indicação 

004/2021 que fala do centro esportivo, já cobrou antes na primeira gestão e está cobrando mais uma vez e 

espera que seja construído um centro esportivo tendo em vistas que é um direito dos praticantes de esporte 

e que praticamente todas as outras cidades tem este centro esportivo. Nossa cidade não tem um centro 

esportivo coberto com arquibancadas, com vestiários e sanitários para atender melhor nossos praticantes de 

esportes, nossos atletas. Além dos nossos, as pessoas que vem nos visitar e que vem praticar esportes com 

os nossos atletas. Em relação a indicação 005/2021 tem a ela anexa as fotos que já estão no portal da 

câmara, convida os rádios ouvintes e internautas que acompanham a live pelo facebook que continuem 

acompanhando os trabalhos do legislativo. Indica ao executivo a construção de ponte de concreto armado na 

ponte que liga Aricanduva a Itamarandiba passando pelo Distrito de Contrato.  Espera que um dia tenhamos 

uma ponte de concreto armado, porque a vida inteira, todos conhecem as dificuldades de quem trafega por 

aquela ponte e até mesmo dos riscos que correm os usuários da mesma em certas épocas em que a madeira 

fica mais danificada. Colocam a madeira, mas a tendência é que ela vai apodrecer, vai danificar e será preciso 

fazer de novo. Uma ponte de concreto armado a tendência é que a durabilidade dela seja maior e oferece 

mis segurança para os usuários. Assim sendo pede o apoio de todos e que o prefeito junto com sua equipe 

gestora tome providências no sentido de que esta ponte seja feita também. Além da ponte, a colocação das 

placas e também a construção do centro esportivo. Quadras já temos no município, falta ainda em algumas 

comunidades rurais que também precisam ser feitas para os nossos atletas. O vereador agradeceu o espaço. 

Dando sequencia o senhor presidente solicitou leitura da indicação 004/2021 constante em pauta. Indicação 

004/2021 de autoria do vereador Cláudio Monteiro Santos que indica ao senhor prefeito municipal que sejam  
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adotadas providências no sentido de realizar o encascalhamento e a bateção/limpeza das margens das 

estradas rurais do município de Aricanduva. Dando sequencia na pauta do dia o senhor presidente colocou 

em única discussão do plenário o projeto resolução 002/2021 dispõe sobre: Aprovação das Contas do 

Município de Aricanduva-Estado de Minas Gerais, relativas ao Exercício Financeiro de 2019 de autoria da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Prosseguindo o senhor presidente colocou em 

primeira discussão do plenário 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. Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido disse que o projeto de 

autoria do vereador Geraldo Aparecido é uma homenagem mais do que justa ao senhor Hozanam. Com a 

palavra e em sua discussão, o vereador Geraldo Aparecido disse que todos sabem que denominação de ruas 

se fazem necessárias por questões de localização. No nosso caso, além de localização, o nome a ser dado 

à rua, entende ser um ícone aqui de Aricanduva, que foi o senhor Hozanam de Melo. Ele foi uma pessoa que 

transitou em todas as áreas. Tinha este ar de um cara conhecedor das coisas, participava de tudo que existia 

em nosso município, principalmente da área cultural. Hozanam elevou Aricanduva na questão da diversão, 

podemos assim dizer, principalmente na época do pau de sebo, judas etc. Na mente de Aricanduva, quando 

se fala em Hozanam de Melo vem de imediato aquela imagem do judas, imagem daquele cara festivo, que te 

via e de imediato inventava uma frase para brincar com você. Acredita que se ele teve tristeza, ele ficou com 

ela para ele, porque não deixava transparecer pra ninguém. Nada que façam estará á altura do nome de 

Hozanam. O que podem fazer é nomear uma rua com o nome de Hozanam, principalmente a rua que ele 

morou que é esta hoje denominada Travessa Tarcísio Geraldo Andrade, que na verdade até não entende o 

porque está Travessa, porque ali com a extensão com o bairro Alvorada se tornou uma rua. Dá a ela o nome 

do Hozanam estarão privilegiando a nossa memória em estarmos sempre nos lembrando do Hozanam de 

Melo. Será uma forma carinhosa que teremos de estar nos presenteando e presentear o nosso futuro, porque 

no futuro quando alguém perguntar o porque esta rua tem este nome, estaremos contando a ela a história de 

Hozanam e naquele mesmo momento estaremos contando a história de Aricanduva. Com a palavra e em sua 

discussão, o vereador Felisberto disse que a respeito do projeto, ele é bastante importante culturalmente 

falando, pela pessoa que foi Hozanam de Melo para nossa cidade. Um parente, mesmo não tendo o mesmo 

sangue e parabeniza o idealizador do projeto e o mesmo está fazendo jus a pessoa que culturalmente trouxe 

muito para Aricanduva. Dando sequencia na pauta do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada  
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em tramitação do projeto de lei 008/2021 que  Denomina como “Centro Cultural Hozanam de Melo Santos”, 

o imóvel público que menciona, no âmbito do Município de Aricanduva, e dá outras providências de autoria 

dos vereadores; Fernando Monteiro Santos, Geraldo Aparecido Santos Paranhos e Nivaldo Aparecido 

Santos. A pós a leitura do projeto o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que o projeto de 

lei 008/2021 segue tramitando, será encaminhado as comissões competentes para posterior voltar para a 

pauta para ser discutido e votado pelos senhores vereadores.  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, agradeceu a Deus por mais um dia. Agradeceu a presença do 

senhor Renato Wagner, secretário municipal de saúde de Aricanduva. O vereador parabenizou o pessoal que 

faz a limpeza de Aricanduva, pois em conversa com uma pessoa, ele disse que a cidade está com uma outra 

cara. Uma cara mais limpa, as ruas bem capinadas e parabeniza os funcionários que estão aí cuidando da 

limpeza. O vereador Nivaldo desejou boa semana a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo 

Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Agradeceu a presença do 

senhor secretário municipal de saúde, agradece a ele por ter sido uma pessoa marcante nos últimos dias 

quando seu pai passou por um período de doença e pelo fato dos finais de semana ele estar na zona rural e 

diante de uma parada cardíaca que teve e foi de certa forma imprescindível a presença do secretário de 

saúde, diante também das circunstâncias que se encontrava o hospital de Capelinha, bem tumultuado. O 

secretário naquele papel que faz muito bem de estar presente, diferentemente daquele que vimos e outras 

épocas, de um secretário de saúde oculto, que não participava da vida ativa das pessoas de Aricanduva, até 

mesmo por não as conhecer. Entende que este foi o grande equívoco das últimas pessoas que passaram 

pela secretaria de saúde. Por motivo de não conhecer as pessoas não tinha também aquela empatia com as 

pessoas que estavam procurando a área de saúde e não conseguia ajudar na medida certa que cada 

aricanduvano merece. Agradeceu ao secretário, onde foi muito eficiente na condução da situação de seu pai 

e tem certeza que o mesmo faria a mesma coisa para qualquer um que estivesse na mesma situação, já 

presenciou outras, inclusive a do próprio prefeito, quando ele passou por uma situação grave que todos nós 

conhecemos. O vereador Geraldo Aparecido agradeceu a presença do senhor prefeito, quando ele se estende 

em procurar a câmara para participar, é como se estivéssemos diante de um orçamento participativo, onde o 

prefeito sugere e acolhe opiniões dos vereadores. Isso mostra a humildade e a humildade precede muita  
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coisa. No caso ele tem executado um bom trabalho, justamente porque é uma pessoa humilde. É uma pessoa 

que busca esclarecimentos, busca trabalhar diante de situações que as vezes e ao primeiro momento elas 

se parecem insolúveis e irresolvíveis, mas ele procura soluções para estas crises que aparecem. As procura 

através de pessoas que tenham este conhecimento. É humilde em procurar pessoas que tem mais 

conhecimento que ele. Ele acabou de dizer hoje nesta casa que vai viajar para Brasília justamente atrás 

dessas informações, atrás de coisas boas para Aricanduva. Quando ele coloca os vereadores como 

verdadeiros elos da população e é o que são de verdade, pois foram eleitos pela população, estão aqui 

representando os cidadãos de Aricanduva. Quando o prefeito vem conversar com os vereadores, os mesmos 

na representatividade dos cidadãos, colocam pra ele aquilo que são cobrados. O colega Cláudio Monteiro 

sempre cita, que está cobrando, porque está sendo cobrado. Tem certeza que na medida do possível e está 

sendo cobrado da população em volta do vereador e o vereador por sua vez está cobrando do senhor prefeito. 

Como disse antes, isso é uma forma do orçamento participativo que foi votado no ano passado, mas que o 

prefeito dentro daquilo que tem no orçamento, vai conversando para executar determinadas obras. Ainda com 

a palavra o vereador Geraldo disse que foi dito aqui e o próprio vereador Cláudio Lafaete esclareceu sobre a 

continuação das obras dentro do município. Esta semana a administração está prosseguindo com o 

calçamento da rua Rubi. Estamos vivenciando um planejamento de obras constantes. Vimos que desde o 

início está sendo feito patrolamento nas estradas e isso que logicamente no primeiro momento não atende 

todo o município, mas vai chegar uma época que o município estará cem por cento atendido e vai voltar a 

corrigir aqueles pedaços que ficaram ou aqueles pedaços que na época de chuvas se torna intransitáveis. Aí 

serão feitas as correções pontuais no momento adequado. A maioria dessas obras se dão através de 

bloqueteamento feitos na própria prefeitura. Isso é muito importante porque diminui os gastos da 

administração.  O vereador disse que uma obra importante que foi feita na semana passada e que era pedido 

de uma boa parte da população, foi o rebaixamento do morro na comunidade de Bem Viver. Quem conduz 

caminhões, carros pesados sabem muito bem das dificuldades que é trafegar pelo morro na época de chuvas. 

Assim como foi colocado nesta casa hoje pelo nobre vereador Cláudio Monteiro sobre o morro da Gangaia e 

de outros morros que tem em Aricanduva, o próprio prefeito falou sobre o morro na ponte do Dão, que são 

morros que é preciso procurar uma solução. Então é preciso trabalhar para achar uma solução para eles. O 

vereador Geraldo disse que estão iniciando o asfalto, o próprio prefeito disse aqui, mas é um pedido do 

secretário de obras que se algum vereador tiver informação de algum ponto de rua que não esteja sendo  
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atendido, podem estar indicando diretamente para ele, podem fazer projeto de indicação aqui na câmara.  

Estamos em uma administração que está pedindo o vereador para indicar onde e o que está sem fazer e 

onde está sem fazer. Antigamente era cobrança e era esconde-esconde para não fazer. Agora é para 

indicarem o pedaço de rua que não foi feito para que seja feito. Isso é muito importante e o benefício vai para 

a população. O patrolamento continua da maneira que todos tem visto com alargamento das estradas, 

rebaixamento de morros e com certeza logo a prefeitura estará aí com cem por cento desse patrolamento 

feito.  O vereador disse que já passou o dia dos pais, domingo último foi o dia dos pais e gostaria de 

parabenizar todos os pais e aquelas mães donas de casa que acabam sendo mães e pais, tem um duplo 

trabalho e todos sabem que existe isso. A pessoa quando é pai atinge um degrau diferente, passa a pensar 

diferente. Quando a pessoa não tem um filho, é sozinho, a pessoa age de uma maneira. Quando a pessoa 

tem alguém para o chamar de pai, a pessoa começa pensar duas vezes em todas as suas ações. Pai é aquele 

que além de estar presente na vida do filho é aquele que sabe controlar as situações. Não é fácil ser pai nos 

dias atuais é muito difícil. As vezes acham que a liberdade por inteiro para o filho é o ideal. O ideal é corrigir 

os filhos em todo instante para que se tornem bons cidadãos. 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 o senhor secretário municipal de saúde e desejou a ela boas-vindas. O vereador disse que o 

senhor prefeito na data de hoje esteve presente aqui na casa para uma conversa com os vereadores, mas 

como vereador tem que trazer para esta casa as cobranças feitas pela população. Visitou durante o fim de 

semana as comunidades de São José, São Pedro e Bem Viver e os moradores reclamaram muito sobre a 

questão da água. O serviço nestas comunidades foi iniciado na gestão passada, já estamos no mês de 

agosto, já se passaram oito meses e não foi providenciado nada ainda a continuação desses serviços. 

Acredita que não está muito difícil de fazer porque no pátio tem os canos para fazer as redes, tem caixas e 

só falta o prefeito dar sequencia nos trabalhos nestas comunidades. Além dessas, para outras comunidades 

também que passam pelo problema de falta de água encanada. O vereador desejou boa noite a todos. Com 

a palavra franca, o vereador Felisberto Santos Oliveira cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor 

secretário municipal de saúde, desejou a ele boas vindas e disse ser um prazer tê-lo aqui na casa, assim 

como toda a população que se disponibilizar em participar das reuniões, serão sempre bem vindos.  

Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, agradeceu mais uma vez os colegas vereadores, aos 

funcionários dessa casa, ao povo de Aricanduva que o acolheram  
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neste início de trabalho. As vezes nem mesmo a gente acredita no que a gente é capaz depois de algumas 

situações difíceis na vida. Como disse na última reunião, é preciso sempre agradecer a Deus, porque não 

sabemos o dia de amanhã e Deus tem sempre o melhor. No seu caso ele teve uma surpresa que é está aqui 

com mais força e mais vontade e essa garra e determinação nunca vai acabar. Agradece ao povo de 

Aricanduva que o escolheu mais uma vez, que acreditou na sua pessoa, mesmo enxergando suas 

dificuldades o trouxeram de volta, porque acreditam que seria capaz de representá-los.  Irá tentar fazer da 

melhor maneira possível, lutar para atender as expectativas do povo, em especial daqueles que acreditam 

em sua pessoa, pois nem mesmo sua pessoa acreditava. Seis meses depois está aqui recomeçando e estará 

sempre lutando pelos direitos da população. Agradece aos rádios ouvintes que em outras situações os 

colegas que estavam em seu primeiro mandato, sabem o quanto cobrou para que as reuniões fossem 

transmitidas. Foi chamado de chato, de importunante, mas não está preocupado com este tipo de coisa. 

Agradece ao pessoal da rádio que aceitou de imediato o pedido do nobre presidente para que as reuniões 

fossem transmitidas. Isso se chama transparência pública e quando estamos fazendo o certo não podemos 

ter medo da verdade. As reuniões estão sendo transmitidas e agradece o pessoal da equipe de marketing 

que sempre postam os trabalhos dos vereadores e também as cobranças que são feitas para a administração.  

Ainda com a palavra o vereador Felisberto Santos disse que deixa registrado um questionamento nesta casa, 

só pra lembrar que hoje esteve na secretaria municipal de saúde e conversou com o secretário Renato 

Wagner a respeito de como está o funcionamento no seu geral em questão de saúde. As vezes ouvem a 

população em determinadas situações que são necessárias. O povo deve cobrar mesmo, pois são eleitos por 

eles e tem sim que ser cobrados por eles, mas nada melhor que os secretários de cada setor para responder, 

e hoje quem o deu uma resposta mais convincente foi o secretário de saúde. O agradece, se questionou 

alguma coisa em sua secretaria ou nos demais setores da secretaria de saúde como no posto de saúde, na 

farmácia básica onde esteve presente é porque há a necessidade e suas obrigações é de fiscalizar. Não é 

para pressionar, não faz parte de seu trabalho pressionar ninguém. Seu dever é cobrar e ajudar a buscar uma 

solução para que as coisas funcionem. O problema só existe quando você chega em uma secretaria ou em 

um outro determinado setor da administração e não é atendido, ou simplesmente falam que vão resolver o 

problema e ele não é resolvido. Isso o chateia, isso é diminuir o trabalho do vereador. O vereador Felisberto 

disse que como o prefeito esteve nesta casa hoje esclarecendo de recursos que entraram ou que vão entrar, 

como por exemplo o projeto de construção do centro administrativo ou até mesmo recurso que vai chegar no  
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município que é indenização da mineradora Vale, que é um recurso bem vindo no município. Não queria que 

este recurso existisse, mas já que ele existe, que seja bem aplicado pelo prefeito. Não queria que ele existisse, 

porque ninguém queria que o acidente acontecesse. Infelizmente várias vidas foram perdidas, e é justo 

também que seja indenizada estas famílias que perderam pessoas no acidente como o da Vale, e aí veio este 

recurso também como indenização do estado. Ainda com a palavra o vereador Felisberto Santos disse que 

a respeito das arações de terras já é hora do planejamento, estamos no dia nove de agosto e as arações de 

terras tem que serem planejadas antes, executadas no momento certo. Os últimos anos tem sido de pouca 

chuva e é uma coisa que não está nas mãos do ser humano.  Deus é que determinada as intempestividades, 

as diferenças do tempo, mas é preciso se preparar. Esteve presente no pátio de obras no dia de hoje, lá estão 

algumas máquinas da agricultura que estão sendo concertadas. Tem uma patrulha mecanizada, trator e 

espera que as arações de terras sejam feitas no período certo e que se concentram em dar incentivo à 

produção agrícola como adubos ou talvez sementes. Que a administração tenha um empenho maior para 

que não fique produtores sem ser atendido como cansaram de acompanhar aqui nesta casa, de ver, onde 

produtores deixaram até mesmo de plantar e não produziram porque não tiveram incentivo da prefeitura e 

eles não tinham condições de pagar uma máquina para aração de suas terras. Espera que o secretário de 

agricultura tome providências anteriores para que no momento certo seja executado e ele é um cara que 

considera bastante competente e espera que   isso seja projetado com antecedência. O vereador parabenizou 

todos os pais pela passagem do dia dos pais, só quem é pai sabe o prazer, emoção e a grandiosidade que é 

ser um pai. O vereador desejou boa noite e ótima semana de trabalho para todos. Com a palavra franca o 

vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor Renato Wagner, secretário 

Municipal de saúde e o agradeceu pela presença, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Disse que 

gostaria apenas de esclarecer um pequeno equívoco que está acontecendo principalmente nas redes sociais.  

Todos sabem que a Vale foi condenada a pagar vários milhões para as cidades de Minas Gerais, algumas 

cidades vão receber uma milhão, outras quatro milhões, como é o caso de Itamarandiba. Mas alguns 

deputados estão publicando que são eles que estão mandando recurso para o município. Deixa claro para 

os ouvintes e até mesmo se os vereadores forem postar que isso não é emenda parlamentar. Os deputados 

votaram e aprovaram o projeto, não é que indicaram Aricanduva para vir dinheiro para nosso município. Está 

esclarecendo porque já viu muito nas redes sociais. Em sua opinião os deputados estão usando isso de má 

fé uma vez que já está chegando à campanha para deputados aí.  É preciso ficar atento a estas questões. O  
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vereador Osnar desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou 

a todos, agradeceu a Deus por mais um dia, agradeceu a presença do secretário de saúde que também já 

foi vereador e presidente nesta casa.  Disse que gostaria de falar sobre sua indicação pedindo a bateção e 

encascalhamento das estradas, é porque elas estão em um estado até difícil de transitar, já não está tendo 

visão devido ao mato que já está topando de um lado ao outro. Não são em todas as partes porque em 

algumas com a patrol conseguiram tirar um pouco, mas em algumas eles não conseguiram retirar. Fez a 

indicação ao senhor prefeito para ver o que pode ser feito para estarem limpando as estradas. Ainda não 

viram nenhuma providência neste sentido, pede com carinho para estarem resolvendo. Tem também o 

encascalhamento das estradas, pois neste fim de semana por exemplo teve uma chuvinha em alguns lugares 

os carros não conseguiram passar. Até mesmo um veículo da prefeitura foi buscar passageiros em Sapucaia 

e não conseguiu chegar com elas até na sede da cidade. É preciso encascalhar pelo menos os pontos mais 

críticos, pois logo já começa o período das chuvas é muito sofrido para quem passa pelas estradas, como é 

seu caso, pois passa por elas quase todos os dias com o carro cheio de passageiros e se não tiver 

encascalhadas fica difícil. As vezes tem um compromisso com as pessoas e não consegue chegar até o local. 

Muitas vezes pega as pessoas e não consegue vir, é preciso deixá-las pelas estradas a fora e é muito difícil. 

O vereador Cláudio Monteiro disse que isso é uma coisa que o prefeito precisa olhar com carinho. Fizeram o 

patrolamento e foi bom demais, não pode reclamar, é preciso olhar os dois lados, ter o reconhecimento por 

terem patrolado. Alguns lugares ainda não foram patrolados, outros já foram, mas precisa fazer de novo, pois 

já está estragando e estrada de chão não conserva. Mas devagar vai fazendo todo o município. Deixa 

registrado também que a ponte do senhor Dé Rosa em Ouro Fino II, as tábuas que passam por cima dos 

champrões estão arrancando. Passou por lá na sexta-feira à noite e verificou. Pede ao secretário de obras 

para estar olhando e arrumando, ir lá é pregar elas novamente para evitar acidentes. O vereador parabenizou 

todos os pais pela passagem do dia dos pais. Desejou boa noite e boa semana a todos. Com a palavra franca 

o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos, cumprimentou o secretário municipal de saúde e o 

agradeceu pela presença. Disse que realmente o que foi dito pelo colega vereador Osnar está acontecendo, 

deputado enviando imagens com recurso e o que foi aprovado foi uma indenização que o estado recebeu 

pelo acidente que a Vale causou. É um direito de todos os municípios, este recurso veio para o estado devido 

aos gastos que ele teve com as buscas, bombeiros entre outros e por isso o recurso está sendo repassado 

aos municípios. O vereador Ricardo agradeceu ao senhor prefeito por ter vindo à esta casa e trazer alguns  
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esclarecimentos, e informa a população que depois de várias cobranças, ele trouxe a notícia hoje que no 

máximo dentro de duas semanas a AMAJE estará resolvendo o problema da Travessa Tarcísio Geraldo 

Andrade que tem muitos buracos, está quase que intransitável e muito perigoso. O vereador desejou boa 

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

Deus por mais um dia, cumprimentou o secretário de saúde e o agradeceu pela presença. Ele foi vereador, 

foi presidente dessa casa também, teve a oportunidade de trabalhar com ele. Agora está como secretário de 

saúde e vê nele um grande profissional, uma grande pessoa. O agradece muito, pois tem um coração muito 

bom. Disse ainda que ficou muito satisfeito em receber o prefeito nesta casa, é uma honra para esta casa 

poderem ter um diálogo juntos, tomando algumas ideias com os vereadores e isso é muito importante. Aqui 

passava anos e anos sem o prefeito vir a esta casa. Se sentem satisfeitos, já são duas vezes que o prefeito 

vem até a esta casa e tem certeza que ele virá ainda mais. É preciso trabalharem juntos, uns passando para 

os outros as informações do que está precisando ser feito, pois isso é muito importante. O vereador Raimundo 

desejou boa noite 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, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Parabenizou aos pais pela passagem do dia 

dos pais, agradece a Deus por tê-lo concedido a benção de ser pai, se sente muito orgulhosos disso e como 

dito pelo vereador Geraldo Aparecido, é muito gratificante, é uma dádiva ser pai. Só quem tem o prazer sabe 

como é bom, o quanto fortalece e o faz feliz. Agradeceu ao secretário de saúde, pois todas as vezes que o 

procurou para algum assunto que chegara ao seu conhecimento e ainda alguma demanda a ser levada para 

a secretaria municipal de saúde, sempre foi muito bem recepcionado. Que isso possa continuar para que o 

município venha ter um melhoramento em todas as áreas. O senhor presidente disse que sobre o projeto de 

lei 008/2021 que hoje entrou em tramitação, destinando o galpão cultural com o nome de Hozanam de Melo, 

foi uma reivindicação do conselho municipal de cultura, faz parte do conselho juntamente com o vereador 

Nivaldo Aparecido, e esta foi uma demanda que o conselho propôs a estarem trazendo aqui para a câmara 

municipal para ser aprovado. O pedido foi acatado o mais rápido possível e espera sua provação. Agradece 

as pessoas que ajudaram na elaboração da Biografia, juntamente com o vereador Geraldo Aparecido que se 

propôs a estar conversando com os familiares. Conta com a aprovação de todos os senhores vereadores. 

Disse ainda que juntamente com o vereador Nivaldo estiveram na comunidade de Mutamba, juntamente com 

a secretária de educação para verem de perto a realidade da escola e ainda para  
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fazer um levantamento das possibilidades de reabertura, quantos alunos tem na comunidade entre outras 

coisas. Foram muito bem recebidos pela comunidade, agradece muito a recepção do senhor França e demais 

pessoas que ali se encontravam naquele momento. Foram surpreendidos pela situação que encontraram a 

escola, o prédio encontra-se em um bom estado, parabeniza a comunidade, pois já faz mais de dez anos que 

a escola não funciona e mesmo assim a população vem tentando cuidar o máximo possível da escola. A 

secretária de educação disse que vai ser feito todo um levantamento e no que depender da secretaria de 

educação juntamente com o prefeito, serão retomados os trabalhos na escola. Não está garantido para este 

ano, porque mesmo estando em um estado bom, precisa ser feitas algumas reformas no prédio, mas se Deus 

quiser para o ano que vem tem sim possibilidades de ser retomado o trabalho ali. Isso é um avanço grande 

para a comunidade porque todos sabem que a escola é como se fosse um centro histórico, muitas pessoas 

por ali passaram e já se formaram. Ela aproxima as pessoas e é uma reponsabilidade muito grande para a 

secretaria de educação e é preciso ter esforços para que seja retomados os trabalhos ali. Assim que for 

reformada a comunidade terá também mais serviços de saúde, porque os médicos poderão atender na 

escola, além ainda das reuniões da Associação que já acontece lá. A secretária disse que mesmo com o 

retorno da escola, a Associação poderá continuar usando o espaço para estas reuniões. Tem certeza que a 

comunidade tem muito a ganhar com isso. Na última reunião o vereador Osnar havia cobrado novamente 

sobre esta questão da escola de Mutamba e agora ficou esclarecido.  O presidente disse que para esclarecer 

para os ouvintes que hoje tiveram uma reunião com o senhor prefeito, ela não foi transmitida, pois foi uma 

reunião interna, e ele veio falar sobre o recurso que o município de Aricanduva foi contemplado com um 

milhão de reais da Vale. Infelizmente houve aquele desastre em Brumadinho e vários municípios Mineiros 

foram contemplados e vão receber este recurso para investimento em infraestrutura. O município de 

Aricanduva vai receber estas parcelas agora e o prefeito esteve nesta casa para juntos com os vereadores 

discutirem as demandas mais necessárias no município. A reunião foi muito produtiva, serão feitos 

levantamentos nas comunidades, ouvir a população, e se Deus abençoar e sendo contornado a situação da 

pandemia, poderá ser feitas algumas audiências públicas aqui na câmara e haver este diálogo mais intenso 

com a população tanto da zona rural, quanto da cidade. Espera que teremos um grande avanço em questão 

de infraestrutura no município nos próximos anos. O presidente disse que até comentado pelo vereador 

Felisberto sobre a agricultura, fez uma visita ao secretário de agricultura, senhor Marcos Paulo e tem certeza  
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que ele está com um grande planejamento, grande trabalho e tem certeza que este ano não terão problemas 

como houveram em anos anteriores, isso devido a competência e planejamento do secretário de agricultura 

diante desta pasta que é de grande importância no nosso município. O parabeniza pelo seu trabalho, reafirma 

a confiança que tem nele e sabe que a população de Aricanduva vem agradando da conduta do mesmo 

diante do seu trabalho. Deus o abençoe para que continue assim. 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 

encerrado 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 nove de agosto de 2021. 

__________________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 

Presidente 
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