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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA.

Realizou-se no dia treze de setembro 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  Terceira  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,

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

ausência justificada, por motivos de saúde do vereador   Osnar de Cristo Gomes de Melo . 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 na casa. Oficio

001/2021,  autoria  da  senhora  Isabel  Nascimento  Oliveira,  que  faz  ponderações  quanto  à

informação prestada no oficio 001/2021, apresentado perante esta casa Legislativa pela senhora

Gilma Maria  dos Santos.  Leitura  de carta  da comissão organizadora  do show de talentos,  em

agradecimento a ajuda de cada vereador para a realização do show de talentos, ocorrido em vinte e

oito de agosto na Escola Estadual Teodomiro.  Oficio 395/2021 da Câmara Municipal de Capelinha,

na pessoa de seu presidente, senhor Gilmar Isaias dos Santos em atenção ao oficio 012/2021 de

autoria do vereador Felisberto Santos Oliveira. Oficio do gabinete do senhor prefeito municipal de

Aricanduva enviado a câmara municipal em resposta ao oficio 045/2021 da presidência da casa.

Abrindo a  segunda  parte  -ordem  do  dia  o  senhor  presidente  solicitou  leitura  de  indicações

constantes em pauta. Leitura da indicação 012/2021 de autoria do vereador Cláudio Lafaete que

indica  ao  senhor  prefeito  municipal  a  construção  de  rede  de  drenagem  pluvial  urbana,  com

instalação de bueiros, para o escoamento das águas das chuvas que 
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que passam pela rua da Saudade, localizada no centro de Aricanduva. Prosseguindo com a sessão

o senhor presidente concedeu espaço ao ex-vereador Felisberto Santos, ele que licenciou-se do

cargo  de  vereador  para  ocupar  o  cargo  de  secretário  municipal  de  saúde  do  município  de

Aricanduva. Com a palavra o senhor Felisberto Santos cumprimentou a todos e disse que hoje

pediu o espaço para se despedir e ainda agradecer os colegas pelo companheirismo e dizer que

este é mais um passo em sua vida. As vezes não somos capazes de imaginar aonde podemos

chegar para fazer o bem a alguém. Para fazer o bem a alguém, quando Deus permite é muito

maravilhoso. Disse que o motivo de sua licença é justificável, não está indo para a secretaria de

saúde por uma acaso. Passou por problemas de saúde, todos aqui oraram para sua pessoa e o

que pediu a Deus foi a vida para que pudesse fazer o melhor. Irá assumir a pasta da saúde não é

por uma questão de poder, não tem nenhuma ambição com isso, e o que Deus achar que ele

merece é isso mesmo, mas se ele achar que é capaz de fazer algo por alguém, fará com muito

prazer.  O  secretário  falou  sobre  a  saúde  no  município,  os  vereadores  sabem  bem,  pois  são

cobrados pela população é há uma grande dificuldade não só em Aricanduva, mas no país inteiro e

estes problemas precisam ser solucionados, é preciso organizar a estrutura de nossa saúde. Cada

um entra com um propósito diferente, de sua parte por já ter estado como secretário de saúde em

2013,  como  dito  pelos  colegas  até  2015  deu  o  máximo  que  pode.  Ainda  que  mesmo  sem

experiência e sem conhecimento sobre a área da saúde. Ainda é um aprendiz. O que é preciso

mudar para que diminua o sofrimento talvez de paciente no SUS fácil que está regulado e não é

chamado, talvez porque não está da PPI. Estas questões da saúde serão trabalhadas com muita

sabedoria  não  só  de  sua  parte,  mas  por  todo  um  grupo  de  funcionários  que  tem  na  saúde.

Agradece a todos da saúde que o receberam muito bem e o aceitaram para fazer este trabalho

diante do povo de Aricanduva. Não é fácil,  qualquer um que lá estivesse teria seu apoio total,

porque não basta apenas cobrar, mas sim também apoiar e saber que realmente não é fácil. Cobrar

é necessário mas não basta. Se não fazer uma parceria entre todos do município, principalmente

os vereadores que são os legisladores do município, não conseguirão trabalhar sozinhos. Com o

apoio de todos e um trabalho abençoado poderão ir  além daquilo que imaginam, como nunca

imaginou que voltaria para a secretaria. O secretário de saúde Felisberto Santos desejou boa sorte

ao colega 
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Donizete, tem a dizer que ele não o está substituindo e sim assumindo um posto que está nivelado

para cima para assumir. Isso o deixa muito feliz, quando o mesmo está inserido a um grupo de

vereadores que tem hoje. Um grupo muito unido, onde tem-se o prazer em trabalhar, ficou aqui

menos de dois meses depois de seus tratamentos de saúde, mas percebeu que este grupo é

fantástico. Os vereadores se entendem, acha que o mesmo que acontece aqui com as cobranças,

elas são democráticas e necessárias. Isso é suas funções. Acha que para quem acompanhou as

reuniões entenderam que jamais deixou de cobrar e que isso também faz parte de sua vida que é

para uma cidade melhor, uma saúde melhor. Aricanduva merece tudo de bom, com todos aqui

unidos.  Unidos  as  coisas  na  saúde  vão  fluir  melhor  também.  O  senhor  Felisberto  disse  que

enquanto vereador deixou alguns projetos, não sabe se conseguiu corresponder os anseios da

população aricanduvana como vereador, mas o que pode fazer, fez com carinho, com amor, boa

vontade, e essa determinação nunca irá lhe faltar. Essa determinação que nem si próprio pensou

que teria um dia. Deixou projetos, deixou indicações, e conta com o apoio dos colegas para que

tenham uma apreciação no que couber a esta câmara, nem precisava pedir, mas o que for bom

para a população que os colegas façam em benefício desse povo. Não estará aqui para poder falar

um sim, os projetos são de sua autoria. Falou também sobre o oficio lido pela secretária a respeito

da mudança de comarca.  Encaminhou para Capelinha,  deputado e prefeitura  e o que pede a

maioria  é  que  a  comarca  seja  mudada.  Não  irão  parar  de  cobrar  isso,  e  trabalharão

incansavelmente para que esta situação aconteça. Conta com o apoio de todos, deixa a porta da

secretaria aberta para todos, espera que ninguém adoeça, mas se chegar lá irão procurar atender a

todos. Não é fácil, as demandas da saúde hoje são muitas, mas irão achar uma saída. Orientar e

ajudar os cidadãos aricanduvanos, não é conhecedor total, ninguém nunca será, senão não haveria

mudança,  não  haveria  troca,  mas  o  pouco  que  souber,  enquanto  na  secretaria  estiver,  estará

trabalhando com muita garra e determinação e amor pelo que faz, porque realmente e assumindo

aqui em público, gosta de trabalhar na saúde, porque nada mais gratificante em nossas vidas do

que poder ajuda alguém quando elas mais precisam. Todos sabem que a saúde não pode ser um

meio político porque se trata de vidas. As vezes podem pegar as pessoas mais frágeis e utilizar da
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saúde em seu favor. Sabe-se que todos aqui na câmara, ninguém tem este 

costume, porque pelo tempo que passou por lá sabe bem o comportamento da população aqui,

mais está falando de uma forma mais generalizada. Quando se usa para o bem próprio ao invés do

bem comum, está com dupla interpretação ou dupla intenção e as coisas não vão dar certo. O

maior recebimento que temos, melhor que financeiro, melhor que qualquer outro é de Deus quando

fazemos bem a alguém. Disse que sobre a covid, estamos com problemas aí e pede a toda a

população para mantermos os protocolos de segurança. Irão trabalhar incansavelmente na saúde,

Aricanduva não tem óbitos graças a Deus e irão manter isso, vacinar a população o mais breve

possível, mas mesmo a população vacina precisa manter os protocolos de segurança. Há muita

coisa a ser falado, mas em outra oportunidade conversarão mais a respeito de saúde. Se precisar o

chamar  a  esta  casa para  esclarecer  qualquer  dúvida  não precisa  nem de requerimento.  É só

chamar que estará aqui presente para dividir informações com os vereadores e pede o apoio de

todos neste novo trabalho, nesta nova jornada. Agradece a todos e faz um compromisso, pede

desculpas aqueles eleitores que em si confiaram, faz um compromisso e sabe que os colegas irão

entender que foi por uma justa causa que assumiu a secretaria de saúde do município e irá dar o

melhor de si. Desejou boa noite a todos. Ato contínuo o senhor presidente passou a palavra aos

vereadores para suas considerações sobre a fala do nobre secretario Felisberto Santos. Após as

falas dos nobres vereadores o senhor presidente deu sequencia na ordem do dia e solicitou leitura

para entrada em tramitação do projeto de lei 010/2021 “Estabelece a digitalização de documentos e

processos administrativos no âmbito  do município  de Aricanduva.”  (AUTORIA: Poder  Executivo

Municipal).  Em seguida solicitou leitura para entrada em tramitação do projeto de lei  011/2021

“Dispõe  sobre  o  uso  de  Certificado  Digital  na  Assinatura  de  Documentos  Públicos  na  Forma

Eletrônica no âmbito do Poder Legislativo e Poder executivo na Administração Direta e Indireta do

Município  de  Aricanduva/MG  e  estabelece  outras  providências.”  (AUTORIA:  Poder  Executivo

Municipal). Prosseguindo o senhor presidente colocou em segunda 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:
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Vereadores: Fernando Monteiro Santos, Nivaldo Aparecido 

Santos e Geraldo Aparecido Santos Paranhos.). Ato continuo, o senhor presidente solicitou leitura

para  entrada em tramitação do projeto de  lei  complementar  001/2021  Autoriza  o Município  de

Aricanduva-MG a  conceder  recomposição  monetária  nos  vencimentos  dos  Servidores  Públicos

Municipais conforme autoriza o artigo 37, X da CF/88 e o artigo 8º, VII da LC 173/2020. (AUTORIA:

Poder Executivo Municipal). O Presidente comunicou que o projeto chegou a casa com pedido de

tramitação em regime de urgência e colocou este pedido de urgência em votação do plenário pelo

sistema  aberto  de  votos.  O  pedido  de  urgência  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  senhores

vereadores  presentes  na  sessão  sendo  eles;  Nivaldo  Aparecido,  Geraldo  Donizete,  Cláudio

Lafaete, Geraldo Aparecido, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa. O presidente

comunicou  aos  vereadores  que  como  o  pedido  de  urgência  foi  aprovado,  as  comissões

competentes tem oito dias para emitir parecer na matéria, para que ela possa ser discutida e votada

na próxima sessão.   Nada mais na segunda parte,  o senhor  presidente,  passou então para a

terceira –parte, grande expediente 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 falou sobre a presença do governador de Minas em Capelinha no dia

nove  de  setembro,  onde  pode  estar  presente  juntamente  com  alguns  colegas  vereadores,  o

prefeito,  vice-prefeito  e secretário de saúde,  onde puderam ouvir  o governador  falar de alguns

benefícios para o Vale do Jequitinhonha,  um deles é melhorias da BR-367.  O dia  ali  foi  bem

proveitoso,  tiveram  contato  com  deputados  e  repassaram  para  eles  algumas  demandas  do

município. O vereador Nivaldo desejou recuperação da saúde do colega vereador Osnar de Cristo,

e pede a Deus para que ele possa retornar logo. Disse que cobram do executivo mais é preciso

também elogiar. Parabeniza o executivo, pelas melhorias que estão sendo feitas na nossa cidade,

nas ruas do bairro Alvorada, Novo Alvorada, onde há quase vinte anos estavam na espera para

pavimentação e agora está sendo concretizado, com bloquetes fabricados na própria prefeitura. No

alto do bairro Novo Alvorada os moradores sempre cobravam. Tem acompanhado as obras e está

ficando muito bom o trabalho. Algumas ruas que estão ficando sem fazer, mas o prefeito o disse

que elas serão feitas também com bloquetes produzidos no pátio da prefeitura. O vereador desejou
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boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo 

Donizete  cumprimentou  a  todos,  agradeceu  a  Deus  por  mais  uma  oportunidade.  O  vereador

Geraldo Donizete disse que como citado pelo colega Nivaldo, estiveram sim na reunião com o

governador de Minas e ele passou uma informação muito boa que é a recuperação da BR-367.

Todos  sabem  que  todas  as  semanas  tem  pacientes  indo  para  Diamantina,  alguns  fazendo

hemodiálise e a BR atende várias cidades. A reunião foi muito de bom proveito, encontraram lá com

várias autoridades e todos empenhados no sentido de melhorias da BR-367. O vereador Geraldo

Donizete agradeceu ao ex-secretário de saúde, Renato Wagner, por algumas vezes que precisou

procurá-lo  e  foi  muito  bem atendido.  Deseja  também boas  vindas  ao  novo  secretário,  senhor

Felisberto e que Deus o ilumine para que faça um bom trabalho. Desejou boa noite a todos. Com a

palavra  o  vereador  Cláudio  Lafaete  cumprimentou  a  todos,  agradeceu  a  Deus  por  mais  uma

oportunidade. O vereador Cláudio Lafaete falou sobre sua indicação relacionada à rua da Saudade,

onde foi  procurado por alguns moradores na semana passada, está aproximando o tempo das

chuvas e na rua desce muita enxurrada, levando muita sujeira e muitas vezes acaba invadindo a

casa de alguns moradores. Em atenção ao pedido dos moradores fez a indicação e tem ainda

indicação  no  mesmo  sentido  apresentado  por  colegas  vereadores  neste  ano.  Pede  o

encaminhamento da indicação para o senhor prefeito para que tome as devidas providências em

resolver o problema. Tem também indicação que apresentou sobre a construção de um muro na

escola Núcleo, até o momento não foi providenciado a construção desse muro, as aulas vão voltar

e os pais fizeram a cobrança novamente. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra

franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos,  agradeceu a Deus por mais uma

oportunidade. O vereador Geraldo Aparecido disse que estamos vivendo em um período crítico, em

relação à falta de água em questão da seca. Quem o conhece sabe de sua luta aqui na câmara,

desde  que  aqui  ingressou,  uma  de  suas  grandes  batalhas  é  que  o  município  assuma  a

responsabilidade de fazer caixas de contenções ao longo principalmente das principais estradas do

município, que são aquelas que exigem patrolamento e uma arrumação constante, principalmente

com o tal  de jogar  cascalho,  que a princípio  resolve  momentaneamente,  mas causa um dano
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ambiental muito grande. Vem batendo nesta tecla, desde a primeira semana que iniciou nesta casa

legislativa e ainda continuam na mesma pendência. Há uma dívida muito grande com o meio 

ambiente  em relação  ao  nosso  município  que  muito  degradou  e  pouco  fez  neste  sentido.  Aí

incluíram uma campanha que a secretaria municipal de agricultura está fazendo que é a orientação

que é o combate contra o fogo.  Todos sabem que nesta época até outubro não se consegue

licença  para  queimadas.  Assim,  alguém está  queimando  de  uma  forma  ilegal  e  tem causado

algumas tragédias, essa queima desordenada. Por mais que a pessoa se prepara e fala que vai

tomar os cuidados necessários, fazer aceiros e tudo mais, estamos vendo que não é o bastante e

tem causado muito transtorno. Tivemos um incidente na semana passada, perto de Aricanduva, no

município de Capelinha, ontem viu pelas mídias sociais outro incêndio de grandes proporções na

região de Capelinha, lhe parece que na área da APERAN. Não tem certeza, não confirmou, só viu

pelos vídeos. È algo propício de acontecer no nosso município, como já aconteceu em outros anos.

O vereador Geraldo Aparecido disse que reafirma aqui a campanha da secretaria de agricultura,

não é o momento de queimar nada, é momento de esperar o início das chuvas. Quem queira

queimar aguarde até a palha está um pouco molhada para evitar transtornos e evitar inclusive

acidentes. Viu hoje também uma notícia que recebeu de um acidente envolvendo uma queimada

onde acabou pegando fogo no ônibus e morreu um trabalhador rural. Não sabe dizer onde foi, só

viu a notícia rápida e não teve a curiosidade de ler por completo, mas se aconteceu em algum lugar

é propicio também acontecer na nossa região. Esse é um pedido que faz. Dentro disso, o prefeito

municipal está hoje em Belo Horizonte, como sempre correndo atrás de algo para o município, e

está lá nesta luta sobre a questão do abastecimento de água para a comunidade de Capucho e

para Santo Antônio dos Monteiros, aqui da Fazenda dos Meireles. Acredita que tenhamos notícias

boas a respeito disso com fé em Deus, precisa muito, ouve aqui em quase todas as reuniões o

nobre vereador Mundim falando sobre, realmente a coisa está crítica em relação a água em nossas

comunidades e isso é verdade. Há um lamento e este lamento é transferido para os vereadores

através de ligações com reclamações.  O município  já  tem trabalhado com o caminhão tanque

ofertando água e isso irá acontecer bastante até o início das chuvas. O vereador pediu a todos que
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assistem  as  reuniões  que  faça  parte  da  campanha  promovida  pela  secretaria  de  agricultura,

orientando seus familiares com esta questão do fogo para que possamos ter este percurso da seca

de forma tranquila. Tem uma 

frase que sempre fala. “Seca, todos sabem que tem ela todos os anos, o que nos falta é preparar

para chegar na seca e passar por ela sem transtornos”. O que nos falta é preparação. Acredita que

o prefeito está fazendo aquilo que cabe ao gestor público, procurando amenizar o sofrimento da

nossa população.  O vereador  desejou boa noite  a todos.   Com a palavra  o  vereador  Cláudio

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

pediu a Deus pela recuperação do colega Osnar de Cristo, que ele fique bem logo, hoje ele faltou

na reunião mas foi por motivo de saúde. Que Deus o ilumine e ilumine toda sua família.  O vereador

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

agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Ricardo Lafaiete fez uma solicitação ao líder do

governo, que traga uma resposta para a população de quando vão iniciar as obras na Travessa

Tarcísio Geraldo Andrade. O prefeito esteve aqui na casa e disse que seriam iniciadas dentro de

duas semanas, já está completando cinco semanas e as obras não foram iniciadas ainda. Pede

estas informações para repassar para a população, pois realmente a Travessa está necessitando

muito dessa obra. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra o vereador Raimundo

Costa cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Raimundo

disse que sobre a fala do nobre colega vereador Geraldo sobre a questão das águas, acha que

uma  das  coisas  mais  importantes  que  o  prefeito  deveria  fazer  neste  momento  é  antes  de

encascalhar as estradas, é já fazer as caixas de contenções, pois vão encascalhar que é coisa que

necessita também, mas quando as chuvas vem fortes, as enxurradas levam parte desse cascalho e

contaminam as  matas.  Como  as  máquinas  do  nosso  município  são  poucas,  se  puderem que

contratem outras máquinas e façam estas contenções antes do encascalhamento que aí fica um

serviço ótimo. Se conseguissem fazer isso seria muito bom. O vereador desejou boa noite a todos.

Com a palavra  o  senhor  presidente  Fernando Monteiro  mais  uma vez cumprimentou  a  todos,

vereadores,  funcionários  da  casa,  assistentes  presentes  na  reunião,  ouvintes  pela  rádio
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Aricanduva/FM e assistentes da live pelo facebook. Agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma

oportunidade. O presidente disse que esteve presente na reunião com o governador de Minas na

última quinta  –feira  juntamente  com os  demais  vereadores,  como citado  pelo  colega  vereador

Nivaldo Aparecido, e repassa para a população que logo a BR-367 

será  toda pavimentada novamente.  Todos sabem os danos que a  BR tem trazido  a  todas as

pessoas da região. Todos que transitam por ela,  principalmente pessoas que necessitam fazer

tratamento de saúde. Temos casos em Aricanduva de pessoas que fazem hemodiálise e que vão

de três a quatro vezes na semana em Diamantina. Infelizmente as pessoas tem que ir para fazer

tratamento e ainda pegam uma estrada de péssima qualidade como ela se encontra, e a pessoa

acaba por adoecer mais ainda. Espera que o mais rápido possível, meados de outubro esta obra

terá início, onde serão recapeados vários asfaltos, que são rotas de viagens de Aricanduva. Será

uma obra onde o investimento será de mais de sessenta e um milhões de reais, gerando cerca de

mil  e  cem empregos.  Isso é muito  importante para o nosso Vale do Jequitinhonha.  Tiveram a

oportunidade de estarem conversando com vários deputados, conversaram também com o doutor

Rafael, juiz da comarca de Capelinha, onde foi repassado a ele a reivindicação do ex-vereador

Felisberto Santos sobre a mudança de comarca. Ele os garantiu que no que depender dele estará

trabalhando  junto  aos  seus  superiores.   Conversou  também  com  o  presidente  da  câmara  de

Capelinha  onde  também  o  mesmo  demostrou  todo  seu  apoio  para  que  juntos  realizem  uma

audiência  pública  para  que  possam ouvir  a  população,  e  fazer  aquilo  que for  melhor  para  os

munícipes.  O  presidente  desejou  boas-vindas  ao  novo  secretário  de  saúde,  senhor  Felisberto

Santos, e agradeceu ao ex-secretário, senhor Renato Wagner. Todas as vezes que o procurou foi

muito bem recebido, várias demandas levadas à ele foram resolvidas. Infelizmente muitas coisas

não são possíveis resolver de imediato, mas o agradece pela forma que sempre o recebeu na

secretaria municipal de saúde. O presidente desejou uma ótima recuperação ao vereador Osnar de

Cristo, graças a Deus já está recuperando em casa, e espera que o mais breve possível ele possa

retornar aos trabalhos nessa casa. É o que deseja a ele, todos sabem de seu trabalho sério, do seu

comprometimento e a falta que nos faz aqui nesta casa. O presidente disse que esteve hoje com o
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secretário de obras, Nego do Denir e ele pediu para repassar aos colegas vereadores sobre dois

mata-burros que foram feitos, onde foram cobrados aqui na casa, que é um próximo ao senhor

Narcísio na comunidade de Ouro Fino e o outro na comunidade de Contendas, perto do Marquinho

do Basílio. Os mata-burros estavam em um estado crítico e agora foram feitos nos locais mata-

burros novos. 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 treze de setembro de 2021.
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