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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia trinta 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 Segunda 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, e constando a ausência justificada, 

por motivos de saúde do vereador  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. Prosseguindo o senhor presidente 

solicitou leitura de ofícios encaminhados. Ofício 013/2021 de autoria do vereador Felisberto Santos 

Oliveira para  o diretor da copanor solicitando do mesmo  que, no prazo de 5(cinco) dias, preste os 

esclarecimentos necessários, através de informações com a finalidade de elucidar dúvidas dos 

nossos munícipes e dos integrantes desta Casa Legislativa sobre a prestação dos serviços 

concedidos a essa Companhia, principalmente no que se refere à frequente falha no sistema de 

abastecimento de água em Aricanduva, bem como sobre eventuais medidas/providências que 

estejam sendo adotadas pela Copanor para melhoria e adequação dos citados serviços, uma vez 

porque a falta de água tem sido problema frequente enfrentado por toda a população. Oficio 005/2021 

de autoria do vereador Ricardo Lafaiete encaminhado para a ARSAE-Agência Reguladora dos 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

solicitando providências urgentes no tocante aos serviços de abastecimento e tratamento de esgoto  

fornecidos pela Copanor em nosso município, conforme relatado no decorrer do presente ofício.  
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Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicações constantes  

em pauta. Leitura da indicação 011/2021 de autoria do vereador Felisberto Santos que indica ao 

executivo municipal a instalação de Sistema de Registro Eletrônico de Ponto na Prefeitura Municipal 

e em todas as Secretarias do município de Aricanduva. Indicação 012/2021 também de autoria do 

vereador Felisberto Santos que indica ao senhor prefeito municipal a realização de reparos na 

iluminação pública, com instalação de lâmpadas de led, em todas as ruas do município de 

Aricanduva.  No uso da palavra o vereador Felisberto Santos cumprimentou a todos e falou sobre 

suas indicações. Sobre o ponto eletrônico, é de extrema importância, porque muitos deixam de 

assinar o livro de ponto e dificulta o trabalho dos recursos humanos do município e ainda e 

infelizmente nem todos gostam de cumprir com suas obrigações, com isso talvez o salário teria que 

ser também incompleto, mas precisamos ser corretos com nossas obrigações. Ainda bem que isso 

serve para uma minoria, mas para haver uma igualdade melhor isso é necessário, é uma 

transparência pública e todos nós funcionários públicos devemos cumprir com nosso horário e 

trabalho. Espera que o pedido seja atendido pelo senhor prefeito municipal e que venha a contribuir 

no trabalho de todos, em todas as secretarias e também na prefeitura municipal. O outro pedido é 

porque tem-se várias cobranças sobre iluminação pública, mas é necessário que comece e que talvez 

coloque em toda a cidade as lâmpadas led. Elas são mais econômicas, clareiam mais, causam menos 

danos ao meio ambiente e será bom para todos porque terão uma cidade iluminada. Infelizmente 

temos na cidade vários postes sem luminárias, está faltando iluminação, não citou nome de nenhuma 

rua porque em vários pontos da cidade está faltando iluminação. Não está deixando de falar aqui 

para alguns moradores de determinadas ruas que estão no escuro. É preciso fazer a iluminação de 

todos os postes em todos os pontos da cidade. E que seja as lâmpadas de led de acordo com a 

condição econômica do município. É claro que não dá para fazer tudo de uma só vez, para substituir 

todas as lâmpadas aí que clareiem em meio termo, que são lâmpadas que não tem uma iluminação 

digna, sem contar que todos nós pagamos pela iluminação pública, onde nas contas de luz vem as 

tarifas de iluminação pública e todos pagam, todos os moradores da cidade pagam por estas tarifas 

de iluminação pública. Encaminha as indicações ao senhor prefeito, tanto a de iluminação pública,  
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quanto a do ponto eletrônico. Prosseguindo com a pauta do dia o senhor presidente solicitou leitura 

de indicação 012/2021 de sua autoria. Indicação 012/2021, autoria do vereador Fernando Monteiro 

Santos que indica ao Executivo Municipal a realização de obras de recuperação asfáltica em toda a 

extensão da Travessa Geraldo Tarcísio de Andrade, bairro Alvorada, e implantação de sistema de 

iluminação pública, através da instalação de lâmpadas de led no mencionado logradouro público. 

Prosseguindo com a ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em tramitação do Projeto 

de Decreto Legislativo 001/2021 de autoria dos vereadores: Felisberto Santos Oliveira, Raimundo Costa Silva 

e Cláudio Monteiro Santos que “Dispõe sobre concessão de Título de Cidadania Honorária do Município de 

Aricanduva/MG à personalidade que menciona, e contém outras providências.”  Dando sequência na ordem 

do dia o senhor presidente colocou em segunda votação do plenário pelo sistema aberto de votos 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. O projeto de lei 007/2021 

foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes na sessão, sendo eles: Nivaldo Aparecido, 

Geraldo Aparecido, Cláudio Lafaete, Felisberto Santos, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete. 

O senhor presidente Fernando Monteiro colocou também em primeira discussão do plenário o Projeto de Lei 

008/2021 Denomina como "Centro Cultural Hozanam de Melo Santos", o imóvel público que menciona no 

âmbito do Município de Aricanduva, e dá outras providências.” Autoria; Vereadores: Fernando Monteiro 

Santos, Nivaldo Aparecido Santos e Geraldo Aparecido Santos Paranhos.  Com a palavra e em sua discussão, 

o vereador Nivaldo Aparecido disse que falar de Hozanam de Melo e lembrar cultura, é lembrar do grande 

incentivo que o mesmo deu para a cultura de Aricanduva pelo longo tempo que aqui viveu. Dá este nome ao 

galpão cultural é lembrar da história do senhor Hozanam de Melo. Com a palavra e em sua discussão o 

vereador Geraldo Aparecido disse que esta é mais uma homenagem ao Hozanam de Melo que o nobre 

presidente que pertence ao conselho municipal de cultura, será a pessoa que explicará melhor o projeto, mas 

não poderia deixar de falar um pouquinho justamente por conhecer bastante Hozanam, saber da pessoa que 

ele foi para Aricanduva e o que nos proporcionou. Sempre será lembrado em qualquer canto de Aricanduva, 

nos momentos festivos e culturais de Aricanduva. Aricanduva viveu um momento muito bonito no fim de 

semana com a live cultural, e com certeza, se Hozanam estivesse aqui, estaria ali participando com seu 

cavaquinho e sua cantoria e fazendo suas alegrias. Ele sempre estava presente nestes momentos festivos e 

culturais em Aricanduva. Essas pessoas que marcam o município, elas de uma forma ou outra, tem-se a 

obrigação de marcá-las na história, para que possam ao longo do tempo estar rememorando o que a pessoa  
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foi na cidade. É um projeto muito interessante que visa não deixar esquecer as pessoas que contribuíram com 

nosso município. Com a palavra e em sua discussão o vereador Felisberto Santos disse ser esta uma 

homenagem mais do que justa, por quem foi o senhor Hozanam de Melo Santos.  Foi uma pessoa que agregou 

muito conhecimento para a cultura de Aricanduva. Tem seu total apoio, até antecipa seu voto sim ao projeto 

porque é um projeto que dispensa comentários e discussão, quando se trata de Hozanam de Melo Santos. 

Todos sabem quem ele foi para nossa cidade e é mais que justo e respeitoso fazer a ele esta homenagem. 

Com a palavra e em sua discussão o vereador Ricardo Lafaiete disse que como dito pelos colegas, Hozanam 

foi uma pessoa que contribuiu muito com Aricanduva e nada mais que justo homenageá-lo neste momento. 

Isso é o mínimo que poderiam fazer nesta casa. Com a palavra o senhor presidente Fernando Monteiro falou 

sobre o projeto, que foi uma reivindicação do Conselho Municipal de cultura, a qual faz parte como membro 

titular juntamente com o vereador Nivaldo Aparecido, que reivindicaram a apresentação do projeto nesta casa 

legislativa. Prontamente acatou o pedido juntamente com os demais vereadores autores do projeto, o jurídico 

o providenciou o mais rápido possível, ele foi aprovado pelo conselho que o analisou. Agradece as pessoas 

que ajudaram na elaboração da construção Biográfica do senhor Hozanam de Melo. Agora será dado 

sequencia para que seja aprovado e consequentemente passar o nome do Galpão Cultural, para Centro 

Cultural Hozanam de Melo. Será uma justa homenagem. Sempre fala que não tem como se falar em cultura 

no município de Aricanduva, sem se lembrar do Hozanam. Ele fazia parte de todos os eventos. Continuando 

com a sessão, o senhor presidente solicitou leitura para entrada em tramitação do Projeto de Lei 009/2021 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placas informativas sobre o horário de funcionamento das 

repartições públicas do município de Aricanduva, e dá outras providências”, Autoria; vereador: Felisberto 

Santos Oliveira. O senhor presidente comunicou aos vereadores que o projeto de lei 009/2021 segue 

tramitando e aguardando a emissão do parecer competente das comissões e posterior retornará à pauta para 

ser discutido e votado.  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. O vereador Nivaldo registrou uma cobrança feita a ele, dos moradores de 

Capucho, onde esteve fazendo uma visita. Na comunidade tem uma escolinha municipal, cujo nome é Santa 

Efigênia e os moradores estão pedindo para que seja feita uma reforma nesta escola. Fez uma visita na escola, 

e constatou que ela está em condições boas. O que falta nela é uma limpeza, pintura, alguns reparos nos 

banheiros. Os moradores alegam que se forem feitos estes reparos na escola, os médicos e o pessoal da  
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enfermagem poderão atender naquele espaço. Outra cobrança deles é que na comunidade tem uma caixa de 

água, onde é colocado a água para a população. Há muito tempo esta caixa está sem a tampa, e devido a isto 

cai muitas folhas e sujeiras dentro da caixa. Com isso a água chega suja para os moradores da comunidade 

e eles pedem que o executivo, através da secretaria municipal de obras providencie uma tampa para colocar 

lá para melhorar a qualidade da água. O vereador Nivaldo parabenizou os organizadores da live aricultura, foi 

muito bonito, parabeniza o senhor Rogério, secretário de cultura pela organização do evento. O vereador 

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

cumprimentou os ouvintes pelas mídias sociais, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Geraldo 

Aparecido iniciou sua fala comentando sobre o evento que como diz o ditado está na boca do povo. Dá mesma 

forma que o nobre vereador Nivaldo, parabeniza a todos que estiveram diante da organização do evento, o 

evento foi maravilhoso, e principalmente aqueles que participaram do evento. Esta oportunidade de estar no 

evento, fazer parte do evento, para muitos é uma oportunidade de liberar suas alegrias, mostrar seu talento, 

de expressar uma realidade, de se fazer um convencimento próprio. Estas oportunidade criam um aspecto 

otimista e alegre daqueles que participam. Envolvendo aí de maneira lógica os seus familiares.  Todos sabem 

que as pessoas felizes, elas agem melhor, trabalham melhor, criam melhor e são melhores por natureza. 

Como dizia um comandante seu, abre o coração, se torne feliz para que tudo ao seu redor se torne mais 

bonito. Estas oportunidade que foram dadas para as inúmeras pessoas que ali estavam realizam isso. Vê 

pelas conversas que teve de ontem para hoje, com algumas que participaram ou com pessoas que estavam 

envolvidas no projeto. Parabeniza ao organizador, parabeniza à prefeitura, que deu esta oportunidade 

daqueles que são responsáveis por uma secretaria de realizar o evento, mas principalmente aqueles que 

tiveram sua participação efetiva demonstrando seu talento. Não se pode esquecer que também para este 

show ser bonito, teve que ter aqueles que participaram como ouvintes, como sua pessoa por exemplo. Estas 

pessoas que tiraram seu tempo para ouvir, acredita que um ou outro ali ouvindo a live, com certeza estavam 

tomando uma cervejinha, batendo um papo com a família. Em resumo, o acontecimento está na boca do povo 

porque ele teve sua excelência. Deixa os parabéns para os organizadores. Ainda com a palavra o vereador 

Geraldo Aparecido disse que gostaria de expressar sobre as realizações que tem ocorrido e dizer, como vem 

dizendo nas outras reuniões. Estamos em um processo diferente no município, um processo de realização, 

um processo de ouvir as pessoas. Não está sendo executado no município um orçamento participativo, mas 

a maioria das obras que sai ou a maioria das realizações, elas passam por uma solicitação dos cidadãos. O 

executivo está de porta aberta, de coração aberto, para ouvir e para realizar aquilo que a população precisa,  
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aquilo que a população necessita. No ano passado e acredita que nesta mesma época, estavam aqui 

discutindo a não realização de determinado exame, a não realização de determinadas consultas. Dizendo a 

verdade, estavam aqui putos da vida com a secretária de saúde. Estava olhando em um dos seus escritos 

para a reunião de hoje, e viu que muitas das reclamações suas aqui era que a secretaria de saúde não 

funcionava. Quase que naquele mesmo tempo, já tinha perdido a paciência e se dirigido a secretaria de saúde, 

onde até mandaram aqui para a câmara uma nota de repúdio contra sua pessoa. Ficou tão feliz em recebe-

la, era nota de repúdio, mas recebeu ela como nota de alegria, de aplauso ou algo assim, porque se ver a 

diferença de como é administrar na atualidade. O vereador Geraldo disse que hoje os atendimentos não se 

referem ao vereador, se é que existe, mas acredita que não existe, vereador de situação ou de oposição. Vê 

aqui que o vereador coloca uma dificuldade, coloca algo para ser resolvido e administração quer resolver a 

situação rápida, porque aquela situação não é uma situação do vereador. É uma situação da comunidade e o 

vereador transmite a realidade fática dos cidadãos aqui para a câmara e essa realidade é chegada ao ouvido 

da administração pública que vai lá atender. Não entende como estão atendendo o vereador. Está atendendo 

é os anseios da comunidade. Por isso deixa seus parabéns a todos que participa da administração. Todo os 

dias acompanha as realizações, no próprio site da prefeitura e isso significa dizer que as obras estão saindo. 

Fica feliz quando as obras estão saindo porque, um dos vereadores que mais anda no município é o senhor 

Cláudio Monteiro. Se ele está achando as estradas boas, irá ver hoje, o que ele tem a dizer, mas a maioria 

estão dizendo que as estradas estão ficando boas, os mata-burros estão ficando bons. O nobre colega Cláudio 

Monteiro é um parâmetro bom para saber disso. Está sendo muito receptivo o que a administração está 

fazendo. O vereador Geraldo disse que sobre o dito pelo colega vereador sobre a comunidade de Capucho, 

realmente a comunidade em sim não tem uma unidade de atendimento, o que pese não ser uma comunidade 

tão distante da sede do município e a parte de baixo não ficar muito distante da comunidade de Santo Antônio, 

onde está passando por reforma a unidade de saúde, mas lá tem uma obra da prefeitura que pode ser utilizada 

sim para atendimento de médicos para a comunidade. Acha viável e pertinente sim o comentário do nobre 

vereador Nivaldo hoje nesta casa. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

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

parabenizou o secretário de cultura, senhor Rogério pela organização da live ocorrida no município no fim de 

semana. Teve a oportunidade de acompanhar e foi um evento muito bom, onde foi dado a oportunidade para 

os aricanduvanos. Disse ainda que recebeu uma reclamação na semana passada sobre questão de pacientes 

que vão para Diamantina. Foi abordado por dois pacientes, sendo um do bairro Alvorada e o outro do Bairro  
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Novo Alvorada que foram consultar em Diamantina e quando chegou lá eles tinham marcado errado na lista e 

os pacientes perderam a viagem em Diamantina.  Pede ao presidente que leve esta reclamação ao 

conhecimento do senhor prefeito para que isso não venha mais a acontecer com os aricanduvanos. O vereado 

desejou boa noite a todos. Com a palavra franca, o vereador Felisberto Santos Oliveira cumprimentou a todos, 

cumprimentou os ouvintes pela Aricanduva FM e demais internautas. O vereador Felisberto Santos falou sobre 

a copanor, o que também foi solicitado pelo colega vereador Ricardo, agradece os colegas vereadores pelo 

empenho quando pediu o apoio para que fosse feito um requerimento para a copanor. Irá primeiro tomar as 

devidas providências, fez um oficio individual, não menosprezando os colegas, pois sabe que todos aqui estão 

empenhados para que o problema seja resolvido. Todos sabem que a copanor é a empresa que cuida do 

abastecimento de água. Lembrando que na última reunião falou aqui que as cobranças não se referem à 

funcionários. No seu entendimento e espera que dos colegas também, o que falta é meio de trabalho para que 

as coisas aconteçam. Foi colocado no município uma balsa e esta balsa tem que funcionar.  A cidade é 

pequena, os abastecimentos são poucos para uma empresa de proporcionalidade como a copanor. O oficio 

será encaminhado, espera que em um prazo de cinco dias seja dado uma resposta aos nossos munícipes e 

também será apresentado por sua pessoa nesta casa. Sobre o reajuste das diárias no município, foi cobrado 

e é mais do que justo. Infelizmente no momento o prefeito não pode fazer este reajuste de diárias baseado na 

lei complementar 101 de 04 de maio de 2020 que veda que a União, os Estados, Distrito Federal e municípios 

afetados pela calamidade pública decorrentes da covid -19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 

criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, verbas representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive 

de cunho indenizatório. Nesse caso entra também as diárias. Pede a paciência dos servidores públicos, sabe-

se que as diárias que os mesmos recebem para ir em Diamantina, Belo Horizonte e outras cidades que dão 

direito as diárias, diárias estas para arcar com os gastos de alimentação e estadia, infelizmente não dá para 

fazer agora baseado no Decreto Federal. Esclarece aqui para não ficar dúvidas para as pessoas que cobraram 

e é mais do justo que ser dê uma resposta para essas pessoas. Ainda no uso da palavra franca o vereador 

Felisberto Santos disse que sobre a questão do ponto eletrônico, o nobre presidente até já instalou aqui na 

casa, serve de exemplo, tem aqui funcionários que cumprem corretamente, sabem o que é o ponto eletrônico 

e isso é importante. Importante para a administração tanto aqui da casa legislativa quanto também da 

administração municipal. Irá valorizar os trabalhos e também o cumprimento de normas que devem ser 

atendidas por todos os funcionários públicos. Não é pressão, não é perseguição e sim uma coisa que a nova 

tecnologia nos conduz a realizar esta implantação de ponto eletrônico. Sobre a concessão de título de  

 

 



                            Página | 8  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 
cidadania honorária, foi feito o projeto de decreto legislativo 001/2021 por sua pessoa, Cláudio Monteiro e 

Raimundo Costa. Pede o apoio dos nobres colegas para que possam conceder o título de cidadão honorário 

ao senhor Célio Mauricio da Costa. Ele é o diretor da escola Teodomiro, que muito se esforçou por Aricanduva 

no quesito educação. A educação é a base, todos aqui sabem disso, com pessoas preparadas e educadas se 

vai ao longe e é mais que justo fazer este reconhecimento ao senhor diretor Celio Mauricio. Um cidadão 

humilde da Chapada de Diamantina que veio para Aricanduva e somou muito com a nossa educação. Tanto 

como exemplo de pessoas com humildade e dispensa comentários porque possui várias qualidades. Conta 

com o apoio dos nobres edis para que este título seja concedido. O vereador Felisberto disse ainda que não 

é muito de elogiar, mas quando se faz e se faz de forma correta é preciso que se dê uma resposta aquilo que 

foi solicitado. Solicitou do nobre secretário de obras para que fosse colocado manilhas em uma passagem 

existente na fazenda do saudoso senhor Luiz Chaves. Quando chove lá virava atoleiro. O secretário lhe 

informou hoje que foi solucionado o problema, e o agradece por ter atendido em nome da população da região 

de Serra Noruega, Serra I e Serra II e também das demais pessoas que transitam naquela região. Agradece 

ao secretário e o parabeniza pelo empenho.  Está entrando hoje na casa também com um projeto para que 

seja identificados os horários de funcionamento dos postos de saúde, das secretarias, da própria prefeitura, 

pois as vezes as pessoas ligam para saber estas informações. Já trabalhou em secretaria e sabe bem como 

que é. As pessoas precisam saber o horário de funcionamento, que seja no posto de saúde de Carneiros, 

posto de saúde de Santo Antônio Barra do Capucho e em todas as repartições públicas do município, bem 

como a prefeitura em geral. O vereador Felisberto disse que para finalizar, comunica a perda que tivemos 

ontem de uma pessoa de grande caráter, humildade e simplicidade, que foi o senhor Valdemar Verissimo. Ele 

faleceu na manhã de ontem. Deixa os sentimentos aos familiares e que Deus dê forças a todos, porque 

também foi uma pessoa que culturalmente contribuiu com o município. Com seu jeito simples que serve de 

exemplo para muita gente. Uma forma simples de viver e conduzir em uma cidade humilde como a nossa. O 

vereador Felisberto Santos desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo 

cumprimentou a todos, cumprimentou os ouvintes pela Aricanduva FM e os assistentes pelo facebook. 

Agradeceu a Deus por mais um dia.  O vereador Osnar agradeceu ao secretário de obras, pois na última 

reunião cobrou a respeito de dois mata-burros na comunidade de Mutamba e o problema já foi resolvido. A 

comunidade agradece. Sobre a live da cultura ocorrida no fim de semana, ouviu os colegas vereadores 

comentando, realmente foi muito interessante. Parabeniza o secretário Rogério e todos os envolvidos, artistas 

da terra, locutores, e todos que contribuíram. Gostaria de deixar uma dica que de repente, quando voltar a  

 

 



                            Página | 9  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 
acontecer as festas na cidade, como a festa do peão, que deem a oportunidade para estas pessoas do nosso 

município. Acha muito interessante, porque pensa que Aricanduva deve fazer festa para Aricanduva. Quando 

contratam um cantor de trezentos, quatrocentos mil reais, acha que estão festa para os de fora. Seria bom 

que fosse dado a oportunidade para os nossos artistas aqui da terra. Tivemos na live apresentação de adultos, 

crianças fazendo shows e todos gostaram. Deixa os parabéns para todos que participaram direta ou 

indiretamente da live. O vereador Osnar desejou boa semana a todos. Com a palavra franca o vereador 

Cláudio Monteiro cumprimentou a todos, cumprimentou os ouvintes e assistentes pelas mídias sociais. 

Agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Cláudio Monteiro agradeceu ao senhor secretário de obras, 

pois cobrou o concerto da ponte em Ouro Fino II e ela foi arrumada. É preciso agradecer. Volta a cobrar sobre 

a bateção das estradas, pois está uma vergonha. É preciso agradecer quando é feito, mas também é preciso 

cobrar quanto está faltando. Pede ainda providências em relação a estrada de Santo Antônio dos Monteiros 

até Contrato, Mutamba que está péssima de ruim. Pede para que tomem providências em arrumar o morro da 

gangaia que está muito difícil subir por ele.  São cobrados pela população e é preciso que cobrem do executivo. 

Pede ao nobre presidente que leve as cobranças ao senhor prefeito, secretário de obras. Tem também o 

encascalhamento das estradas, pois está próximo o período de chuvas e quando elas chegarem fica difícil 

para transitar. É preciso que tomem uma providência para começar encascalhar pelo menos os pontos mais 

críticos para a população não sofrer muito. Agradece por vários pedidos atendidos aqui nesta casa, mas a 

população cobra dos vereadores que por sua vez cobram do executivo. O vereador Cláudio Monteiro desejou 

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

ouvintes e assistentes pelas mídias sociais, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Ricardo falou 

sobre o ofício de sua autoria encaminhado para a ARSAE que é uma empresa que fiscaliza a copanor, 

solicitando a ela que venha até Aricanduva fazer vistorias e emitir os relatórios técnicos se realmente a copanor 

está fazendo as cobranças indevidas, se está fazendo o tratamento, sobre a qualidade da água. Após a 

ARSAE vir e fazer todo este procedimento passar o parecer técnico deles, os vereadores poderão tomar as 

devidas providências. O vereador deixou os sentimentos à família do senhor Valdemar Verissimo, pessoa que 

muito contribuiu com Aricanduva. O vereador Ricardo 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, mais um dia de trabalho e que ele abençoe para que tudo aconteça nas devidas condições. 

Disse que assim como os colegas vereadores, também gostaria de falar sobre a live que aconteceu no  
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município e também da live ocorrida na escola Teodomiro Caldeira Leão. Um show de talentos, pode estar 

acompanhando no sábado de manhã, estende os agradecimentos a todos os vereadores que apoiaram para 

que este evento acontecesse. Em nome do diretor da escola Teodomiro agradece os colegas vereadores. Foi 

um evento que teve uma bastante interação da população, houve mais de mil comentários durante a live, um 

record no nosso município. Na realidade as duas lives que aconteceram no sábado foram as lives que mais 

tiveram audiência até hoje na nossa cidade. Parabeniza a Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, 

parabeniza também aos alunos que estiveram participando desse grande evento. Pessoas de muitos talentos 

e Deus abençoe que vão lapidando cada vez mais e quem sabe futuramente sejam grandes artistas para 

estarem representando Aricanduva. O que a cultura nos traz é principalmente de sermos bons cidadãos. 

Através da escola tenha estes segmentos, seja estudantis e que possam levar como profissões para suas 

vidas. Em relação a live da aricultura ocorrida no sábado, esteve presente em todo tempo representando o 

legislativo na abertura, foi uma satisfação grande estar ali e vê como os aricanduvanos tem o talento. Vários 

artistas apresentando, com vários tipos de música. Rock, sertanejo e forró e deu para mostrar que Aricanduva 

tem repertório e tem representantes à altura. Parabeniza o secretário de cultura e parabeniza também a todos 

os demais organizadores. Não irá citar nomes, pois poderá esquecer de algum. Parabeniza a todos os artistas 

que estiveram apresentando. Parabeniza o Erik que trabalha aqui na casa legislativa, que esteve apresentado 

e em seu nome estende os parabéns aos demais cantores que estiveram apresentando. Foi uma live que 

como dito pelos colegas vereadores está na boca do povo. Até o pessoal que estava cobrindo o evento, ficaram 

surpreendidos. Esteve conversando com vários deles e realmente é de ficar impressionado com o talento dos 

nossos aricanduvanos. É algo que nos deixa bastante satisfeitos, nos deixa felizes. Que possam ocorrer mais 

eventos como foi a live. Deus abençoando que passando este período pandêmico que estamos vivendo, que 

possa acontecer mais eventos com a participação da população, eventos abertos ao público e também as 

grandes festas e que estes nossos artistas venham a ter oportunidades. Isso é o mais importante. Que por 

mais que tragam artistas de renome, mas é muito importante dar oportunidade para quem é do município.  

Seja festa de rodeio ou o evento que tiver. É preciso valorizar quem é da nossa terra. Todos sabem que a 

solução é sempre estar em casa. O presidente disse que sobre a indicação de sua autoria pedindo 

providências em relação a Travessa Tarcísio Geraldo de Andrade que em breve irá se chamar rua Hozanam 

de Melo, fez o pedido devido a várias cobranças recebidas nos últimos dias. Na verdade já foi trago aqui para 

casa pelo prefeito e pelo secretário de obras que a travessa será arrumada, obra que é de responsabilidade 

da AMAJE, mas deixa registrado mais uma vez a cobrança, pois até o momento ainda não foi resolvido o  
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problema. Infelizmente é uma situação que precisa de providências o mais rápido possível, pois a rua cada 

dia que passa fica em pior estado, principalmente agora que está chegando o período das chuvas. Se não for 

feito agora, infelizmente terá que ficar para o ano que vem. Através de toda esta demanda que existe sobre a 

rua está em mau estado, com vários buracos tem ainda a questão da iluminação. Tem passado por lá a noite 

e encontra com vários pedestres, principalmente as pessoas evangélicas que transitam pela rua, vindo 

principalmente do bairro Alvorada e Novo Alvorada para a igreja Assembleia na Rua Tarcísio Geraldo Andrade 

e tem que passar pela rua muito escura. Nada mais justo do que colocar uma iluminação de qualidade para 

estas pessoas para que elas possam trafegar pela rua com segurança, pois acaba que a Travessa fica um 

pouco abandonada e sem uma segurança total. Espera que o executivo acate esta solicitação o mais rápido 

possível. Seja cobrando da AMAJE que faça os reparos devidos e fazendo a colocação de iluminação pública 

para a população.  Sem mais nada a tratar o senhor presidente Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu 

a todos pela presença, desejou um 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 

trinta 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 

 
________________________________________________ 

Felisberto Santos Oliveira 
Vereador 

 
________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 
Vereador 



                            Página | 12  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

 

 
 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 
Vereador 

 
__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 
Vereador 

 

-------------  ------------- 

Rua Tiradentes, nº. 234 Centro Aricanduva CEP: 39.678-000 Telefax: (033) 35159044 

E-mail: camaramunicipal_aricanduva@yahoo.com.br 

 


