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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARICANDUVA. 

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

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

a Sexcentésima Sexagésima 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, Felisberto Santos Oliveira, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio 

Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, Raimundo Costa Silva e constando a ausência do 

vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos. Dando início ao expediente do dia o senhor presidente 

solicitou da secretária que fizesse leitura da ata da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e 

em seguida assinada pelos senhores vereadores. Prosseguindo o senhor presidente solicitou leitura de 

ofícios recebidos e ofícios a serem encaminhados. Ofício 009/2021 de autoria do vereador Felisberto Santos 

Oliveira, a ser encaminhado para o deputado Estadual Gustavo Valadares, solicitando do nobre deputado 

empenho e esforços para alteração da organização e da divisão judiciárias das Comarcas do estado de Minas 

Gerais, com o fito de retirar o município de Aricanduva/MG da Comarca de Itamarandiba/MG, integrando-o à 

Comarca de Capelinha/MG. Ofício 010/2021 também de autoria do vereador Felisberto Santos Oliveira para 

a prefeitura municipal de Aricanduva acrescentando à solicitação já formulada pela câmara municipal, através 

da indicação 001/2021, o retorno do funcionamento das atividades da escolinha municipal da comunidade 

rural de Mutamba. Ofício 011/2021 ainda de autoria do vereador Felisberto Santos endereçado ao pastor 

Elair Mendes Pinheiro, prestando a ele justa homenagem em agradecimento aos importantes feitos por toda 

a equipe de missionários do Projeto Edificando Vidas, durante a semana no município de Aricanduva. Oficio 

001/2021 de autoria da senhora Gilma Maria dos Santos, que representando especialmente os servidores da 

educação do município, bem como, a população de modo geral que confia seriamente na legislação desta 

casa, solicitar do nobre presidente, que cobre uma explicação e apure como se deu e situação contratual da 

senhora Kátia Maria Santos Costa como prestadora de serviços da secretaria municipal de educação deste  
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município. Com a palavra o senhor presidente Fernando Monteiro disse que sobre o ofício de autoria do 

vereador Felisberto Santos em questão da demanda da escolinha da comunidade de Mutamba, tem a dizer 

que ela já se encontra com a secretária de educação, esteve na comunidade juntamente com o vereador 

Nivaldo Aparecido e reforça essa briga para que aquela escola volte a funcionar. Esta também é uma 

cobrança do vereador Osnar de Cristo durante as reuniões e juntos irão trabalhar para que a situação se 

resolva. Em relação ao ofício 001/2021 de autoria da profissional de educação, como foi dado oportunidade, 

pelo ato democrático de protocolar o oficio na casa, também será concedido as pessoas citadas no mesmo, 

como executivo municipal, secretaria de educação e também a pessoa física. O que cabe aos vereadores é 

exercerem suas funções de fiscalizar e trazer os verdadeiros esclarecimentos a população. Abrindo a 

segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicações constantes em pauta. Leitura 

da indicação 006/2021 de autoria do vereador Felisberto Santos Oliveira que indica ao senhor prefeito 

municipal a construção de uma escola municipal na comunidade de Carneiros, município de Aricanduva.  

Indicação 007/2021 de autoria também do vereador Felisberto Santos que indica ao senhor prefeito municipal 

a construção de guarda-corpo na ponte sobre o rio Paca, localizada na Rua Maria Luiza de Mendonça (nas 

proximidades da padaria do senhor Ladinho Damasceno), e na ponte localizada na Travessa Geraldo Tarcísio 

Geraldo de Andrade. Com a palavra o vereador falou sobre suas indicações. Sobre o pedido de construção 

de guarda-corpo na ponte que fica na rua Maria Luiza de Mendonça, próximo a padaria do senhor ladinho 

Damasceno, e ainda na travessa Tarcísio Geraldo Andrade. As duas pontes estão sobre o rio Paca na área 

central da cidade e há um tráfego intenso de veículos onde as pessoas disputam o espaço das ruas com os 

veículos. Isso coloca a vida das pessoas em risco, sem contar que as duas pontes não têm guarda -corpo. A 

pessoa pode levar um extravio e cair dentro do rio. Infelizmente isso já faz alguns aniversários e é preciso 

tomar providências em resolver. Encaminha a indicação ao senhor prefeito para que ele tome as providências 

cabíveis. Em relação ao pedido de construção de escola na comunidade de Carneiros, tem as fotos em 

anexo, e a escola que existe na comunidade de Carneiros não tem mais como funcionar quando voltar as 

aulas, pois encontra-se em uma situação precária. Indica a construção de uma nova escola. Que seja 

buscado recursos federais, estaduais, junto ao Ministério da Educação ou a secretaria de Estado ou recurso 

do próprio município, mais que tomem providência e elaborem projeto para a construção de uma nova escola 

em Carneiros. Isso dará mais condições aos alunos e aos profissionais que trabalham em uma escola de 

situação precária. Estão estudando e trabalhando de forma online mais em breve, se Deus quiser e ele quer  
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que as aulas deixam de ser remotas a voltem a ser presenciais. É o que espera e para isso é preciso dar 

condições para que os profissionais façam um bom trabalho e que os alunos tenham uma educação de 

qualidade.  Dando sequencia o senhor presidente solicitou leitura da indicação 005/2021 constante em pauta 

de autoria do vereador Cláudio Monteiro Santos que indica ao senhor prefeito municipal realizar a instalação 

de placas indicativas de acesso às comunidades rurais, vilas e povoados do município de Aricanduva, além 

da identificação da estrada que dá acesso a outros municípios. Leitura da indicação 011/2021 de autoria do 

vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira que indica ao senhor prefeito municipal a construção de um poço 

artesiano para destinação de água encanada para os moradores da comunidade de São Lourenço. 

Prosseguindo com a pauta do dia o senhor presidente colocou em única votação do plenário pelo sistema 

aberto de votos 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. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade dos 

senhores vereadores presentes na sessão sendo eles: Nivaldo Aparecido, Cláudio Lafaete, Felisberto 

Santos, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa.  Prosseguindo o senhor 

presidente colocou em segunda 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. Nada mais para a segunda parte da ordem- do dia, o senhor 

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

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

Aparecido cumprimentou a todos, cumprimentou a assistência presente, agradeceu a Deus por mais um dia. 

O vereador Nivaldo disse que sobre a denúncia recebida na casa, que é uma denúncia de uma funcionária 

irregular na secretaria, espera que o executivo dê os esclarecimentos para a população. Sobre a escola de 

Mutamba, esteve visitando a escola juntamente com o nobre presidente, o nobre colega Felisberto está 

também apresentando uma indicação, o nobre colega Osnar também já encaminhou indicação ao executivo 

no mesmo sentido e espera o retorno da escolinha na comunidade, pois será um benefício grande e eles 

estão contando com isso. O vereador Nivaldo desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

Cláudio Lafaete cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor Euclides Martins, presente na reunião, 

desejou boas-vindas a ele e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Cláudio Lafaete disse que sobre 

a indicação de sua autoria em pauta, apresentou porque esteve visitando a comunidade de São Lourenço e  
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na gestão passada muito brigaram nesta casa para que o executivo fizesse o poço artesiano na comunidade, 

pois os moradores usam da água do rio São Lourenço que não é própria para consumo. Este é um pedido 

da comunidade. Em relação ao ofício da profissional da educação, irá aguardar os esclarecimentos que com 

certeza o prefeito irá encaminhar. O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra franca, o vereador 

Felisberto Santos Oliveira cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor Euclides Martins, o desejou boas-

vindas, convidou a população que estão ouvindo e assistindo a reunião pela rádio e pelo facebook que 

também façam parte e venham contribuir para que os trabalhos sejam sempre claros, objetivos e voltados ao 

interesse público. O vereador Felisberto disse que sobre a escola de Mutamba é só para reforçar o pedido 

de anexação do ofício à sua indicação, porque tinha feito a indicação e nela não tinha colocado a escola de 

Mutamba. É claro que necessita de um levantamento minucioso por parte da secretaria em verificar. Tem 

certeza que os colegas vereadores, Nivaldo, Fernando e Osnar de Cristo bem como os demais estão a favor 

de que esta escola funcione quando as aulas voltarem a ser presenciais. É claro que se tiver demanda, 

mesmo que online é preciso tomar as providências, mas que preparem o prédio para as aulas presenciais 

também.  Em relação ao ofício de mudança de comarca, já protocolou na Assembleia Legislativa, com o 

senhor deputado Gustavo Valadares, foi cobrado pela sua pessoa antes do afastamento, a mais ou menos 

dois anos e lhe deram uma resposta positiva que na próxima vez que tivesse a oportunidade de entrar com 

o ofício entrariam e agora está pedindo novamente esta revisão para que a comarca de Aricanduva passe 

para a comarca de Capelinha. É claro que não irá atender a todos infelizmente, mas irão atender a maioria. 

Ser forem olhar para o lado político, irão deixar de fazer seus trabalhos, suas funções como vereadores. Já 

que é beneficio para a maioria, fez o pedido para mudança da comarca. Espera contar com o apoio dos 

nobres colegas e pediu para a secretaria da casa enviar oficio também para a câmara de Capelinha para que 

eles também manifestem seu apoio, assim como uma nova via para o senhor deputado Gustavo Valadares 

e espera que sejam tomadas providências cabíveis no sentido que a comarca seja mudada. São várias 

situações que serão beneficiadas. Além de fórum, cartório eleitoral, cadeias públicas, cartório de notas, são 

várias situações ligadas a comarca e que onde hoje temos que percorrer quarenta e oito km para irmos até 

a comarca de Itamarandiba, ao passo que é muito mais fácil ir em vinte e três km de estrada asfaltada do 

que em quarenta e oito em estrada de terra. São várias as dificuldades sendo que o poder público do estado 

de Minas Gerais tem condições de contribuir com a população de Aricanduva, fazendo esta mudança de 

comarca. Ainda no uso da palavra o vereador Felisberto disse que em relação ao ofício endereçado ao pastor  
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Elair é em agradecimento pela forma que ele contribuiu com o povo de Aricanduva. Além de estarmos em 

um período difícil, houve a distribuição de alimentos para as pessoas carentes, ele trouxe uma palavra de 

amor, de conforto, de carinho aos jovens, e em especial todos aqueles que fazem parte dessas famílias 

carentes. Tem sim seu apoio e respeito, acredita que o povo de Aricanduva se sente honrado e com grande 

respeito a estas pessoas que vem para somar à nossa cultura, às nossas pessoas e isso faz muito bem. As 

vezes estas pessoas fazem aquilo que mesmo estando morando aqui não conseguimos fazer. Fica feliz por 

isso. Agradece ao pastor Elair que veio de Belo Horizonte com sua equipe, trazendo missionários da Polônia, 

Estados Unidos e também os tradutores, com uma palavra transmitida a nossa população. O vereador 

Felisberto disse que já pediu ao presidente a compra de longarinas para esta casa para que facilite para as 

pessoas que vem assistir as reuniões, mais uma vez volta a fazer esta cobrança para que fique registrado e 

espera que seja atendido. Disse que outro assunto importante a ser falado nesta casa é a construção de 

pontos de apoio para a saúde.  É preciso que os PSFs atendam todos os pontos de apoio nas comunidades 

rurais costumeiras que já faz parte do projeto de funcionamento do PSF. É preciso que o prefeito busque 

meios cabíveis para estar levando saúde a todas as comunidades rurais onde os médicos já atendem. É claro 

que tem que manter também o bom funcionamento do posto de saúde de Carneiros, Santo Antônio Barra do 

Capucho, mas é necessário que atenda as outras comunidades também. O vereador desejou a todos uma 

boa semana de trabalho, reforçou o convite a todos que continuem acompanhando os trabalhos do legislativo, 

as reuniões são costumeiras, sem atraso às dezessete e trinta horas, as vezes atrasa um pouquinho, mas 

estão buscando fazer com que o horário seja cumprido para os rádios ouvintes e internautas. Desejou um 

boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos, cumprimentou a 

assistência presente, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que hoje faria apenas dois 

comentários. O primeiro é que teve várias falas sobre a escola de Mutamba e gostaria apenas de esclarecer 

que todos sabem que isso foi um compromisso do senhor prefeito durante sua campanha, que era de sua 

vontade voltar as escolas das comunidades para funcionar como funcionava antigamente, mas todos sabem 

que a escola de Mutamba estava esquecida. Isso é conhecimento de todos, onde foram reformadas as 

escolas de São Pedro e de Santo Antônio dos Monteiros e a escola de Mutamba nem visitar não foram. É 

um frequentador da comunidade semanalmente e sempre que ia a cobrança era muito grande, os moradores 

questionando exatamente estas coisas. Até chegou para os moradores da comunidade, comentário feito por 

próprios colegas vereadores que disseram lá, que a escola não iria voltar a funcionar porque o vereador  
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Osnar estava travando esta volta. Foi onde decidiu fazer uma indicação na casa e também encaminhou para 

os moradores da comunidade. A partir desse momento, todos os dias falava da escola. O prefeito disse que 

irá trabalhar juntamente com a câmara, em parceria com a câmara municipal, mas quando a secretária foi 

visitar a comunidade, ela nem lembrou do vereador que estava cobrando a volta da escola. O prefeito até 

pode estar querendo parceria com a câmara, mas a secretária de educação não e todos sabem bem disso. 

Estão carecas de saber que estão tentando voltar o funcionamento da escola, mas isso depois de várias 

cobranças, porque não era a intenção deles voltar a escola de Mutamba. Mas se voltar outras duas e se tiver 

legalidade e sabe que tem, terão que voltar a escola de Mutamba sim. Estão aqui para representar o povo e 

cobrar. Ainda com a palavra o vereador Osnar disse que a respeito do ofício recebido da casa da funcionária 

da educação, fica até achando um pouco ruim por ter chegado, pois isso é uma coisa que o vereador tinha 

que fazer. Não sabe bem ainda sobre a legalidade e vão ouvir a advogada para ver se realmente este ofício 

está dentro da lei, se ele está correto. Ao mesmo tempo fica triste, porque foi aprovado nesta casa o reajuste 

para o funcionalismo público e até hoje o prefeito não quis pagar. Como que não paga um reajuste para os 

funcionários e dá um terceiro cargo para uma pessoa no município? É muito difícil. Pode até ser legal, mas 

imoral é demais.  Não é só ela, tem mais, inclusive dona Arlete que é aposentada em dois cargos e trabalha 

também na prefeitura. Está falando isso aqui apenas para esclarecer, porque em certas comunidades onde 

chegam, tem pessoas que falam que ela está trabalhando é voluntariamente e não é. Ela recebe normalmente 

como secretária. As informações estão no portal de transparência, todos podem acompanhar e é preciso 

esclarecer para a população ver. As vezes ficam aqui parabenizando o prefeito, mas é preciso também cobrar 

e defender a população. A respeito do oficio irá olhar com a advogada e volta a falar sobre o assunto nas 

próximas reuniões. O vereador desejou a todos ótima semana. Com a palavra franca o vereador Cláudio 

Monteiro cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor Euclides presente na reunião e o desejou boas-

vindas.  Agradeceu a Deus por mais um dia. Disse que sobre a indicação de sua autoria sobre a colocação 

de placas indicativas nas encruzilhadas das estradas é porque muitas pessoas não sabem ao certo o caminho 

para os lugares de destino. Exemplo, se vão para Itamarandiba ficam perdidos com as várias entradas para 

Contrato, Juazeiro, Carneiros. Indo para Socorro também não tem uma placa. Acontece às vezes de as 

pessoas andar km e km perdidos porque não tem uma placa indicando. Fez a indicação e pede ao senhor 

prefeito para analisar e colocar estas placas para estarem indicando. Os moradores daqui conhecem, mas 

vem muitas pessoas de fora e não tem esse conhecimento. Pede ao prefeito para olhar com carinho e resolver  
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O problema para todos nós. O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra franca o vereador Ricardo 

Lafaiete cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor Euclides, agradeceu a Deus por mais um dia. O 

vereador disse que passando pela estrada de Aricanduva à São José viu que lá foi feito um trabalho muito 

bom na estrada, rebaixaram os morros, encascalharam o morro do senhor Iô e espera que continuem 

utilizando as máquinas, que não deixem máquinas paradas no pátio como estavam. Depois das cobranças 

nesta casa, no outro dia a máquina começou a trabalhar, hoje encontrou com elas trabalhando. É preciso 

estarem resolvendo os problemas da população. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca 

o vereador Raimundo Costa Silva cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor Euclides presente na 

reunião, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Raimundo disse que sobre a fala do nobre colega 

Ricardo sobre o trabalho feito nas estradas, realmente está ficando muito bem feito e agradece ao executivo. 

Que continuem assim, pois está ficando muito bem feito o serviço. Pede para já tomarem as devidas 

providências para começar encascalhar o quanto antes, pois esperam que as águas cheguem mais cedo este 

ano e quando começar a chover é preciso parar com muitas obras. É preciso terminar o patrolamento e já 

tomar providência para encascalhar pelo menos as partes mais lisas, seja nas estradas de Quebabó, 

Sapucaia e outros lugares do município. O vereador 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. Cumprimentou o senhor Euclides Martins, 

ele que já protocolou ofícios nesta casa, onde os mesmos foram lidos e levados ao conhecimento do executivo 

para trazer soluções para a população. Parabeniza o senhor Euclides pelas propostas e tem certeza que tem 

muito a contribuir com a população, como foi assim em sua época como funcionário público do nosso 

município. O senhor presidente Fernando disse que sobre a indicação do nobre vereador Cláudio Monteiro 

tem a dizer que ela é de grande importância,  precisa ser acolhida e executada pelo executivo, pois sempre 

se deparam com pessoas que trafegam de Itamarandiba à Aricanduva, para a comunidade de Padre João 

Afonso e as vezes tem dificuldades para se locomoverem. Colocando estas placas indicativas em todas as 

comunidades facilitará muito a condução de toda população. O presidente disse que só para esclarecer para 

a população que todos os assuntos encaminhados à esta casa, seja cobranças dos vereadores, seja ofícios 

recebidos, são prontamente encaminhados ao executivo para que ele mande as respostas para a população. 

Todas as demandas de hoje serão encaminhadas já no dia de amanhã ao executivo para que possam trazer 

soluções para a população. O presidente mais uma vez agradeceu a todos, desejou a todos uma ótima  
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Semana de trabalho. 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 dezesseis de agosto de 2021. 

__________________________________________________ 
Fernando Monteiro Santos 

Presidente 
 

                                      _________________________________________________ 
Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 
 

_______________________________________________ 

     Nivaldo Aparecido Santos 
1º Secretário 

 
_______________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 
Vereador 

 
_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 
Vereador 
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Felisberto Santos Oliveira 
Vereador 

 
________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 
Vereador 
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Cláudio Monteiro Santos 
Vereador 
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Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 
Vereador 
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