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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia vinte e sete 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 Quinta Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 

sob a presidência do digníssimo vereador, o senhor Fernando Monteiro Santos. O senhor presidente 

Fernando Monteiro cumprimentou a todos, convidou a todos para juntos fazerem as orações habituais 

e logo após declarou aberta a sessão em nome de Deus e do povo aricanduvano, após a conferência 

do livro de assinaturas, constando quórum legal com o registro de assinaturas dos seguintes 

vereadores: Fernando Monteiro Santos, Nivaldo Aparecido Santos, Geraldo Donizete Santos,  

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Geraldo Aparecido Santos Paranhos,  José Elias Alves de Lima, 

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 da indicação 013/2021 

de sua autoria propondo ao Executivo Municipal sejam adotadas as providências legais cabíveis para 

fins de constituição de uma Brigada de Incêndio no município de Aricanduva, para atuação em 

operações de prevenção, salvamento e combate ao incêndio, nos termos da legislação vigente.Com 

a palavra o presidente Fernando Monteiro falou sobre sua indicação esclarecendo que ela se trata 

da constituição de uma brigada de incêndio, pois podemos ver nos últimos dias em nossa região 

vários incêndios. O executivo municipal com suas secretarias vem trazendo vários cursos para o 

município, quem sabe eles possam estudar a viabilidade em trazer um curso de brigada de incêndio 

para nossos munícipes e assim está capacitando eles a estarem lidando com este problema, onde 

muitas vezes falta até mesmo orientação na prevenção e ao mesmo tempo estar profissionalizando 

eles em casos de acontecer outras demandas. Encaminha a indicação e pede ao executivo que seja 

analisada e quem sabe ser acatada o mais rápido possível. Dando segmento com a ordem do dia o  
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senhor presidente colocou em primeira discussão do plenário o 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.) Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido disse 

que a colocação dessas placas é de suma importância, pois orienta a população os horários de 

funcionamento de cada repartição. Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido 

disse que o projeto em questão vai de encontro com uma ideia que tem, pois é bem comum chegar 

em determinados ambientes públicos e encontrar uma placa com um artigo do código penal que fala 

do desacato ao funcionário público. Sinceramente entende estas placas como resquício ainda da 

época da ditadura militar. O ambiente foi feito para o cidadão receber o atendimento e quando ele 

chega no ambiente ele já é parado com uma notificação, onde o funcionário público que ali está, se 

você aumentar um pouco a voz para falar com ele, ele pode entender que o modo que a pessoa está 

falando não é o correto, chamar a polícia e falar que foi desacatado. Porque nas instituições públicas 

não colocam uma placa com os dizeres “Nós estamos aqui para servir o cidadão e servir bem”. Se 

tem a placa do desacato, deveria ter uma outra em contraposição. O projeto colocado em votação, 

de autoria do nobre vereador Felisberto tem sim grande importância neste sentido. Os ambientes 

públicos devem ou deveriam ser dotados de meios para receber muito bem os cidadãos. Sempre em 

sua discussão gosta de citar um exemplo que tem de quando trabalhava como auxiliar na área de 

enfermagem.  Em várias vezes no posto de saúde recebia a mesma pessoa praticamente toda 

semana. A pessoa não tinha nada e ia na unidade de saúde com o famoso piti que estava doente. 

Acha que se a pessoa está procurando atendimento médico, vai no estabelecimento de saúde, 

falando que está doente, e pelos exames clínicos dessa pessoa ela não tiver nada, psicologicamente 

ela não está bem. Saúde não é só está bem fisicamente e sim um conjunto. A pessoa tem que está 

bem psicologicamente. Nestes casos, as pessoas que procuram a unidade de saúde neste sentido, 

ela não está bem psicologicamente. É preciso revermos muitos conceitos como profissionais públicos 

de como receber os cidadãos. Tivemos em Aricanduvana no ano passado, em todas as reuniões, 

todos os vereadores, era raro algum vereador defender determinados profissionais que tinha na área  
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da saúde. Graças a Deus, depois que tirou determinada funcionária, não teve mais reclamações aqui 

na casa. Falta muito à determinados profissionais, o chamado empatia, o se colocar no lugar do outro. 

Se a pessoa está procurando uma instituição, temos que nos colocar no lugar dela. Todos sabem 

que o profissional que vai trabalhar, seja em qualquer repartição pública, ele não consegue chegar 

na porta da instituição, pegar sua bolsinha e pendurar os problemas ali e trabalhar ali suas doze horas 

e quando sair pegar os problemas e colocar nas costas. Nenhum funcionário consegue fazer isso. 

Lógico que resquícios de seus problemas acaba atrapalhando seu trabalho, mas se a pessoa é 

profissional ela saberá lidar com isso, ela vai deixar que esses estresse diários ou familiares 

impactam menos no seu dia a dia profissional. O projeto é muito bom e abre determinadas discussões 

que devemos ter para bem servir a população.  Dando sequência na sessão o senhor presidente 

colocou em discussão do plenário o projeto de lei 010/2021 “Estabelece a digitalização de 

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

Executivo Municipal).  O senhor presidente colocou também em segunda   discussão do plenário o 

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). Ato contínuo o senhor presidente Fernando Monteiro colocou em 

segunda votação do plenário pelo sistema aberto de votos 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.) O projeto de lei 008/2021 foi 

aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, sendo eles; Nivaldo Aparecido, Geraldo 

Donizete, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, José Elias, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e 

Raimundo Costa. Prosseguindo com a ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada 

em tramitação do Projeto de Lei 014/2021 “Declara de utilidade Pública a Associação Comunitária da 

cidade de Aricanduva de Radiodifusão –Aricanduva FM, e contém outras providências.” (AUTORIA: 

Vereador Fernando Monteiro Santos.). O projeto de lei 014/2021 deu entrada em plenário com pedido  
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de tramitação em regime de urgência simples. O senhor presidente colocou o pedido de urgência 

simples em votação do plenário pelo sistema aberto de votos. O pedido de tramitação em regime de 

urgência simples foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores sendo eles; Nivaldo 

Aparecido, Geraldo Donizete, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, José Elias, Cláudio Monteiro, 

Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa. O presidente comunicou que com a aprovação da urgência 

simples, as comissões se reunirão em um prazo de oito dias para emissão de parecer na matéria e 

posterior ela deverá ser votada pelo plenário e encaminhada para sanção do senhor prefeito 

municipal. Dando prosseguimento com a sessão o senhor presidente solicitou leitura para entrada 

em tramitação do projeto de lei 015/2021 “Institui, no âmbito do município de Aricanduva, o Conselho 

Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras providências.” (AUTORIA: Vereador 

Fernando Monteiro Santos.). O projeto de lei 015/2021 segue tramitando. Ato contínuo o senhor 

presidente solicitou leitura para entrada em tramitação do projeto de lei 016/2021 “Dispõe sobre a 

concessão de abono salarial aos professores da rede pública municipal e dá outras providências”. 

(AUTORIA: Executivo Municipal.) O projeto de lei 016/2021 deu entrada em plenário com pedido de 

tramitação em regime de urgência especial. O senhor presidente colocou o pedido de tramitação em 

regime de urgência especial em votação do plenário pelo sistema aberto de votos. O pedido de 

tramitação em regime de urgência especial foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 

sendo eles, Nivaldo Aparecido, Geraldo Donizete, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, José Elias, 

Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa.  Com a palavra o vereador Geraldo Aparecido 

disse que o projeto pede urgência especial tendo em vistas as necessidades. Particularmente até 

entende que não caberia uma urgência especial, irá acompanhar o voto sim dos colegas, para 

discutirem estas questões em um momento adequado. Aprovado o pedido de urgência especial, o 

senhor presidente suspendeu a sessão por dez minutos para emissão de parecer pelas comissões 

competentes. Passados os dez minutos o senhor presidente e demais vereadores retomaram a 

sessão e o senhor presidente passou a palavra para o vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos, 

presidente da comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania. Com a palavra o vereador 

Geraldo Aparecido disse que no que pese ter havido a votação para o regime de urgência especial,  
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entende, como presidente da comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Cidadania, que não 

estão aptos a emitir um parecer na matéria no momento, justamente por causa de uma grande dúvida. 

Porque quando da emenda constitucional 108, houve a alteração de um termo que era profissionais 

do magistério para profissionais da educação. Entende que profissionais do magistério são os 

docentes trabalhadores da educação, especialmente os da pedagogia, ou seja aquele que vai 

lecionar, e profissionais da educação em seu ver é um termo mais amplo. Ele vai incluir todos os 

profissionais técnicos que auxiliam a educação. Os profissionais da educação MEI por assim dizer 

que são aqueles que fazem as merendas, aqueles que limpam, aqueles que auxiliam na educação 

das turmas, na disciplina. Diante disso requer que façam esta votação em um momento oportuno, 

deixando de votar em regime de urgência especial para trabalhar o projeto de lei em regime de 

urgência simples. Assim poderão discutir a amplitude do abono. Se este abono pode ser estendido a 

todos os profissionais da educação ou somente os profissionais do magistério. No uso da palavra o 

presidente comunicou que diante do requerido pelo nobre presidente da comissão de constituição, o 

projeto de lei em questão tramitará em regime de urgência simples, onde na próxima sessão, tudo 

ocorrendo dentro da normalidade, o projeto receber os pareceres favoráveis tanto do jurídico quanto 

da comissão de constituição, o mesmo será levado em plenário para sua votação. Pedindo para fazer 

uso da palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que coincidentemente, pois não sabia que o 

projeto em questão daria entrada em pauta hoje, mas hoje esteve estudando sobre o assunto e 

encontrou algumas contradições. Por exemplo a lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020, ela foi 

aprovada regulamentando o famoso novo FUNDEB, mas ela trouxe as incoerências da lei anterior 

que é misturar profissional de educação com profissional do magistério. Esteve fazendo uma 

pesquisa e no MEC tem quase mil e seiscentas perguntas neste sentido. As perguntas são de vários 

municípios justamente para tirar esta dúvida. Houve uma lei nova, mas a lei nova trouxe as mesmas 

contradições da lei anterior e há uma emenda constitucional dizendo diferente. Entende que se tem 

uma emenda constitucional deixando claro que não há o profissional do magistérios e sim o 

profissional da educação, esta lei deve ser mais ampla e não restritiva. Com a palavra o nobre 

presidente agradeceu a todos os vereadores pelo empenho, onde todos estão empenhados e  

 



                            Página | 6  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

preocupados com todos os funcionários da educação para que seja concedido o abono salarial, se 

for permitido a todos os funcionários da educação. Dando segmento com a sessão o senhor 

presidente solicitou leitura para entrada em tramitação do projeto e lei 017/2021 “Autoriza o chefe do 

poder executivo municipal a instituir o auxílio feira da agricultura familiar (ticket-feira) e dá outras 

providências”. AUTORIA: Executivo Municipal.). O projeto de lei 017/2021 segue tramitando e 

aguardando parecer das comissões competentes. Na sequencia o senhor presidente solicitou leitura 

para entrada em tramitação do projeto de lei complementar 002/2021 “Dispõe sobre a criação de 

cargos públicos de médico PSF e aumenta o número de vagas de médico com jornada de 20 horas, 

fixa os vencimentos, extingue cargos e altera as leis 412/2011 e 411/2011, e dá outras providências”, 

(AUTORIA: Executivo Municipal.). O projeto de lei complementar 002/2021 deu entrada em plenário 

acompanhado de um pedido de tramitação em regime de urgência especial. O senhor presidente 

então colocou o pedido de urgência especial em votação o plenário pelo sistema aberto de votos, 

onde o mesmo foi rejeitado com sete votos contra e uma abstenção. Votaram contra o pedido de 

urgência especial os vereadores; Nivaldo Aparecido, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, José Elias, 

Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa. Absteve-se de votar o vereador Geraldo 

Donizete. O vereador Nivaldo Aparecido justificou seu voto dizendo que precisa de um tempo a mais 

para analisar a matéria. O vereador Cláudio Lafaete justificou seu voto dizendo ser necessário 

estudar melhor o projeto em questão. O vereador Geraldo Aparecido justificou seu voto dizendo que 

é até por uma questão de coerência. Sempre é crítico ao regime de urgência especial. Entende que 

a maioria dos projetos é necessários que os vereadores tenham um tempo maior para discutirem. Os 

dois projetos que entraram na casa no dia de hoje, em que pese serem projetos de interesse e de 

relevância para o município, são também projetos que caem em um nicho jurídico bem complicado, 

justamente porque os dois irão os dizer a respeito da lei complementar 173 que é uma lei nova, cuja 

interpretação ainda causa algumas discussões jurídicas, que foi o dito antes  a respeito do FUNDEB, 

até mesmo porque quando se fala de aumento, abono também cai na lei 173, justamente no artigo 

8º. No projeto em questão não é diferente porque encaixa perfeitamente no artigo 8º da lei 173. Algo 

que também o chama a atenção e em seu ver necessitaria de mais estudo é porque a lei 173 tem  
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suas exceções, mas estas exceções dela diz que será até o período de vigência dela e o projeto em 

questão não é um projeto que terá um prazo de validade, por assim dizer que seja 31 de dezembro 

de 2021, e sim há de eterno. Diante disso é necessário um estudo com maior ênfase e trazer algo 

que não cause transtornos posteriormente. Por isso acompanha os nobres vereadores e também 

vota não na urgência especial. Com a palavra o senhor presidente disse que só vota nos casos da 

matéria exigir dois terços, ou em caso de empate, mas deixa claro para os colegas que se caso o 

pedido necessitasse do seu voto, ele também seria não. Todos que acompanham seu trabalho sabem 

que gosta de ter coerência, nunca foi adapto de projetos que chegam com pedido de urgência, os 

vereadores precisam sim de um tempo para analisarem as matérias, vendo a viabilidade do 

município. Sabem sim que os dois projetos são de grande importância para o município, mas é 

preciso ver também a questão jurídica, porque não adianta votarem em um projeto sem que ele tenha 

um parecer jurídico favorável. Isso poderia os complicar futuramente. O papel do vereador é 

justamente ter este tempo para analisar, ver o que é bom para o município. Podem ter certeza que 

se o projeto estiver dentro da lei, todos dessa casa, com muita responsabilidade será sempre a favor 

da população aricanduvana. Deixa registrado sua opinião, acompanha o voto não dos colegas 

vereadores para que tenham mais tempo para analisarem os projetos que aqui chegarem e tirar todas 

as dúvidas que surgirem e estarem aptos a votar nas matérias. Infelizmente muitas vezes não é 

possível votar projetos que entram em tramitação em regime de urgência especial onde solicitam 

esta votação na mesma sessão. Essa é sua opinião, acredita que a opinião dos colegas é a mesma. 

Não são contra nada que seja em prol do município, são sempre a favor do que for o bem para a 

população, mas precisam de tempo para analisar os projetos que aqui chegam. Pedindo para fazer 

uso da palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que falou sobre coerência, não está dizendo que 

se chegar um projeto nesta casa com prazos determinados, onde muitas vezes chega um certo 

projeto na casa onde o prefeito precisa apresentar algo para cumprir um prazo, como por exemplo o 

projeto que já passou nesta casa que era o projeto para o financiamento para construção da sede da 

prefeitura, onde era um projeto que tinha um prazo para ser votado. Esses projetos que tenham um 

prazo certo determinado, entende que aí sim é preciso que façam o máximo para ser votado no  
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mesmo dia. Se isso não for possível que façam reunião extraordinária para um próximo dia. Isso pode 

sim ser convocado pelo prefeito ou os vereadores em sua maioria, podem requer do nobre presidente 

que façam reunião extraordinária para discutir determinados projetos. Com a palavra o nobre 

presidente disse que todos aqui querem que os trabalhos andem o mais rápido possível e a partir do 

momento que os projetos estão aptos, juridicamente corretos, cada vereador tem sua opinião 

formada sobre o voto, irão sim aprovar todos os projetos que forem em benéfico da população. 

Querem sempre o melhor para o município, que ele caminhe cada dia melhor e podendo contar 

sempre com a contribuição do poder legislativo. 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 disse que na última sessão comentou sobre a praça que é o 

cartão postal de nossa cidade. Cometeu um equívoco quando disse que a reforma da praça já estava 

licitada. Na verdade entendeu errado o que foi lhe passado pelo senhor secretário. Está sendo 

planejado, o engenheiro fez uma planilha com as projeções. Citou também que esta reforma ficaria 

entorno de noventa e oito mil reais, mas pelas projeções pode ser que não chegue a este valor. Sobre 

as luminárias, estão fazendo a manutenção, estão sendo trocados os cabos, foi o que o secretário 

lhe informou. O vereador parabenizou o senhor nego do Deni, pois recebeu uma ligação de um 

cidadão da comunidade de São Lourenço, onde o mesmo lhe falou que tinha um passador de gado 

na comunidade que estava com problemas, pois segundo relato do morador, durante o fim de semana 

por lá passou caminhão muito pesado, afundou as tábuas e causou o problema. Foi lá para conferir 

e constatou que o serviço já havia sido feito no local. Parabeniza o senhor Nego pela eficiência em 

prestar um bom trabalho para a população. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra 

franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O 

vereador Geraldo Donizete disse que gostaria apenas de fazer um relato sobre a qualidade da água 

que alguns bairros da cidade estão recebendo. Recebeu algumas reclamações a respeito da água. 

Segundo reclamações recebidas a agua está chegando muito suja e nesta época e comum ocorrer 

a falta de água devido à seca que já está se prologando, mas é preciso ver a questão da qualidade  
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da água, ver o que pode ser feito, por que há muitas reclamações. Quando se trata de água é 

necessário que seja uma água com mais qualidade, pois a saúde é muito importante e consumir água 

suja pode causar problemas de saúde. Outra situação é que esteve andando pela cidade e viu que 

tem algumas ruas que possui as plaquinhas identificando os nomes, mas outras não tem. Isso dificulta 

o trabalho dos correios para efetuar as entregas e até mesmo a entrega das intimações que chegam 

através dos oficias de justiça. Muitas vezes os oficiais param as pessoas pedindo informações e estas 

pessoas muitas vezes passam como se estivessem denunciando as pessoas que estão sendo 

procuradas. Pede ao executivo para providenciar a colocação dessas placas o mais breve possível, 

para que os correios chegue nos bairros   sem dificuldades. 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 disse que sobre os projetos dos funcionários da educação e também dos 

médicos, estarão analisando os mesmos para que na próxima reunião possam estar aptos para votá-

los. São projetos complicados e é preciso que os vereadores analisem e discutam sobre eles. Sobre 

a questão dos médicos realmente o município está necessitando muito. O vereador disse que 

recebeu uma reclamação na semana passada de pessoas de São Lourenço e Ilha sobre as questões 

da água. Pede ao presidente que leve a reivindicação ao senhor secretário para que possa está 

solucionando o problema daqueles moradores. Teve informações de que tem um projeto que 

necessita ser renovado, por isso pede ao senhor prefeito para que junto ao secretário busque 

providências em resolver o problema. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos. Com a 

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

dia, mais uma oportunidade. O vereador Geraldo disse que continuaria com a mesma discursão de 

antes, pois era algo que já tinha planejado para ser falado aqui na casa hoje que era justamente a 

respeito dessas discussões a respeito do FUNDEB. Em que pese a lei regulamentadora do novo 

FUNDEB, ela expressar os seus gastos na área de educação a respeito dos profissionais do 

magistério, entende que é entrar em confronto com aquilo posto na Constituição Federal, mas ainda 

não tem nada classificado. Sua busca hoje cedo foi justamente verificar se algum Tribunal de Contas, 

Estadual, ou da União já havia dado um parecer decidido, se o STJ-Superior Tribunal de Justiça ou  
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STF- Superior Tribunal Federal já haviam se posicionado a respeito. Ainda não tem estas posições 

firmadas e lendo uma matéria e discutindo um pouco com a assessoria jurídica, por prudência é 

melhor seguir aquele critério, aqueles profissionais que estão na lei regulamentadora do novo 

FUNDEB. Expressa seu entendimento, acha que seria desonesto e desleal fazer partilhamento para 

determinados profissionais da educação, sendo que uma interpretação de uma norma jurídica maior 

que é a Emenda Constitucional dá a entender que são todos os profissionais. Algo que terão tempo 

para discutir bastante. Esta casa sempre mostra um equilíbrio e uma qualidade muito grande a 

respeito dessas questões. Parabeniza neste sentido, porque tem trabalhado aqui ao longo dos anos 

tentando trazer conhecimentos para si próprios enquanto vereadores, e também ofertar para quem 

os assistem, logicamente hoje muito melhor, porque hoje as reuniões são transmitidas, tanto pelas 

mídias sociais, quanto pela Aricanduva FM e isso facilita de certa forma a participação da população. 

Facilita a participação, porque muitas vezes o que conversam aqui, muitas vezes são questionados 

lá fora. Perguntas de “o que significa, o que o vereador queria dizer, como funciona” etc., sempre há 

dúvidas. Ainda com a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que a respeito dos trabalhos no 

município, tem elogiado, mas gostaria de pedir também paciência porque determinados trabalhos, aí 

já é uma fala do próprio executivo, eles não dão conta de fazer. Exemplo disso é que se estão rodando 

fazendo um patrolamento, muita gente questiona que também tem que fazer o encascalhamento, 

mas ainda está sendo finalizado o patrolamento. É necessário fazer o encascalhamento, tem que ser 

feito, mas tudo dentro de um planejamento e entende que o executivo esteja trabalhando dentro 

desse planejamento que eles, prefeito, secretarias, elaboraram para estarem dando para a nossa 

população o que de melhor a prefeitura possa oferecer, o que de melhor a secretaria de obras pode 

ofertar. Vai haver sim momentos que não conseguirão atender a todos. Determinados momentos não 

vai ser possível atender a todos, vai atender de uma forma parcelada. Como foi dito nesta casa hoje, 

as vezes ouve vereadores reclamando que determinado mata-burro de determinada comunidade 

está estragado. Na semana seguinte ele está aqui agradecendo que o mata-burro foi arrumado. As 

providências são adotadas dentro daquele encaixe de prioridades, porque quem trabalha nesta área, 

sabe que as prioridades elas se modificam todos os dias. Hoje o secretário e o prefeito sentam e  
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analisam uma prioridade para amanhã, mas amanhã pode aparecer uma prioridade ainda maior e 

ela vai tomar o espaço para ser executada de imediato. O vereador desejou boa noite a todos. Com 

a palavra franca o vereador José Elias cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O 

vereador pediu ao nobre presidente para levar ao conhecimento do senhor prefeito e também do 

secretário de obras, não é que eles não arrumaram as estradas, elas foram arrumadas, mas como 

estão fazendo uma obra de colocação de água, próximo ao cemitério, a estrada ficou muito ruim 

depois que fizeram a vala para colocação da água. Pede para que mandem pelos menos o trator com 

a lâmina no local para dar uma melhorada para os moradores dali. O vereador desejou boa semana 

a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos, agradeceu a Deus 

por mais uma oportunidade. O vereador deixou registrado uma reclamação, pois uma passagem 

próximo ao senhor Renatinho em Carneiros começo afundar. Não sabe dizer se é um aterro, o que 

é, mas fez um buraco. Pede ao senhor presidente para levar ao conhecimento do senhor prefeito e 

secretário para que deem uma verificada e vejam o que aconteceu. Agradece ao secretário pelo 

trabalho que vem fazendo, pois várias solicitações que fez foi atendido, por isso agradece. Falando 

sobre o encascalhamento, realmente foi feito todo o patrolamento, mas já terão que voltar patrolando 

novamente. Acha que já deveriam colocar o cascalho e voltar patrolando com os cascalho. Acha 

complicado terminar o patrolamento, pois termina em uma parte e em outra parte que já havia sido 

feito, já estragou novamente. Acha que deveriam já ir colocando o cascalho pelo menos nos pontos 

mais críticos. Sabe que é impossível colocar no município inteiro, mas pelo menos nos pontos mais 

críticos. Se chover vai ficar impossível de conseguir rodar. Não é implicância, é realidade. Estamos 

pedindo a Deus que mande chuva, pois estamos precisando. Estamos vendo pessoas passando  

grandes dificuldades com a falta de água, em várias comunidades. Estão pedindo ao senhor prefeito 

para que veja o que pode ser feito para ajudar estas pessoas. As coisas não estão fáceis. O vereador 

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

agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. O Vereador disse que gostaria de fazer 

uma cobrança da secretaria municipal de saúde, que quando for enviar veículos para a cidade de 

Diamantina ou em outras cidades, quando houver consultas marcadas para pacientes e que tiver  

 

 



                            Página | 12  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

alguma mudança nos horários, que informem estes pacientes com antecedência. Na semana 

passada encontrou com um paciente que veio da roça de moto e quando ele chegou o veículo já 

havia ido. Este paciente estava dentro do horário combinado, mas o veículo já havia ido quando ele 

chegou na secretaria. Faz também uma cobrança ao secretário municipal de obras sobre um mata-

burro que é muito utilizado, principalmente pelas pessoas que possui casa de materiais de construção 

ou fábricas de blocos. O mata-burro fica próximo a propriedade do senhor Antônio Carvalho e está 

todo quebrado. O pessoal passa por ele com caminhões pesados e está ficando difícil para os 

motoqueiros passar por ele. Já levou a situação ao conhecimento do secretário, ele informou que 

estava aguardando o material chegar para a prefeitura, até disponibilizou material para ele, para fazer 

o serviço e atender a população. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o 

vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador 

Raimundo disse que quando vier as primeiras chuvas, espera que se Deus quiser isso não demore, 

e seria bom se o executivo conseguisse mais alguns caminhões caçamba, pois os da prefeitura são 

poucos. Se conseguissem isso rapidinho encascalhava todas as estradas, pelos menos aquelas mais 

necessitadas. Agora realmente as estradas estão muito boas, mas quando chover em alguns pontos 

vai ficar difícil de transitar. O vereador desejou boa noite a todos.Com a palavra o senhor presidente 

Fernando Monteiro cumprimentou a todos os vereadores, funcionários da casa, ouvintes pela 

Aricanduva FM e assistentes da live pelo facebook.  O presidente disse que sobre o mata-burro do 

Cemir do Antônio Roseno, esteve passando por lá e viu que foi colocado um novo mata-burro no 

local. Agradece mais uma vez o senhor secretário, pois foi cobrado aqui nesta casa pelos vereadores 

e o secretário prontamente atendeu. Agradece a ele pelo comprometimento em atender a população  

e também atender os pedidos dos senhores vereadores. Trazem demandas da população, onde 

como vereadores são cobrados e diante disso também precisam cobrar. Disse que estará procurando 

a secretaria de transportes e também de obras e ainda a polícia militar, para repassar a eles várias 

cobranças recebidas relacionadas a rua Maria Luiza de Mendonça.  Lá antes era mão única, onde 

veículos poderiam apenas descer, agora é mão dupla, pode tanto descer, quanto subir. Algumas 

vezes parado na praça, quase vivenciou alguns acidentes devido a isso. As pessoas estão tão  
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acostumadas que antes era mão única, e de repente vem um veículo, a pessoa as vezes não está 

nem imaginado e correndo risco de acontecer acidentes. A população tem feito muito esta cobrança, 

já era para ter trago ela aqui para casa há mais dias, acabou esquecendo.  Diante disso irá procurar 

as secretaria de transportes e obras e também a polícia militar para estudarem a viabilidade de buscar 

uma saída e resolver um grande problema que tinha anteriormente, onde os caminhões pesados 

tinham muitas dificuldades em estar fazendo a curva em frente ao sacolão e em frente ao mercado 

do senhor Nem Cordeiro. Irá ver com estes órgãos a possibilidade de deixar a Rua apenas como 

mão única, liberar apenas para os veículos pesados subir, e o trânsito para os demais veículos 

continua da mesma forma que era antes, apenas descida. Essa é uma medida que precisa ser 

tomada antes que aconteça algum acidente. Esteve conversando com várias pessoas e por isso está 

trazendo a reivindicação para esta casa. O presidente disse que sobre os projetos que deram entrada 

na casa, os que foram com pedido de urgência especial, mas que vão correr em trâmites normais, 

irão estudá-los durante a semana, sabem que são matérias que requer urgência, estão estudando os 

mesmos juntos com as comissões, para que possam votá-los o mais rápido possível, isso é claro 

dentro das legalidades, pois o que for bom para o município, tem certeza que esta casa está pronta 

para contribuir e fazer um trabalho conjunto entre poderes executivo e legislativo. O presidente 

agradeceu a todos que estão acompanhando as reuniões, agradeceu a todos os vereadores pelo 

empenho e também a todos os funcionários da casa.  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 vinte de setembro de 2021. 
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