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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia dezoito de outubro 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 Sétima 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,  Osnar de Cristo Gomes de 

Melo, Cláudio Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, Raimundo Costa Silva. Dando início 

ao expediente do dia o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura do resumo da ata 

da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e em seguida assinada pelos senhores 

vereadores. Em seguida o senhor presidente solicitou leitura de ofícios encaminhados e também 

recebidos na casa. Ofício da presidência da câmara municipal, destinado a secretaria municipal de 

saúde de Aricanduva, solicitando da mesma um posicionamento sobre o aspecto da atual situação 

epidemiológica de Aricanduva, quanto ao retorno, com segurança, das aulas de forma presencial e 

hibrida. Ofício 001/2021 da secretaria municipal de saúde, em resposta ao ofício da câmara municipal 

que comunica que  considerando que houve a diminuição dos casos de covid -19 em Aricanduva e 

que a vacinação tem se mostrado eficiente quanto a  redução significativa dos casos de internação 

gerados pelo agravamento da doença e que a situação epidemiológica do município de Aricanduva 

pode ser considerada tranquila e confortável, a secretaria de saúde do município manifesta 

favoravelmente ao retorno das aulas presenciais municipais, desde que de forma segura tanto aos 

alunos quanto aos pais e profissionais que trabalham nas escolas. Com a palavra o senhor presidente 

Fernando Monteiro explicou o ofício enviado para a secretaria de saúde, esclarecendo que como foi  
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visto pelos nobres vereadores sobre as datas, o ofício foi encaminhado logo que o comitê de 

enfrentamento ao covid-19, votou para a não volta das aulas presenciais. Recebeu várias cobranças 

de pais de alunos justamente sobre a volta das aulas e foi por isso que encaminhou o ofício para a 

secretaria de saúde. O senhor secretário Felisberto Santos respondeu o ofício e também o convidou 

para uma nova reunião do comitê ocorrida na quarta-feira passada. Nesta nova reunião foram 

colocados os números, teve a oportunidade de estar falando e colocando seu posicionamento sobre 

a volta das aulas e diante disso houve uma nova votação do comitê aprovando o retorno das aulas 

no município de Aricanduva.  Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou 

leitura da indicação 013/2021 de autoria do vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira propondo ao 

Executivo Municipal, através do setor competente da Prefeitura Municipal, a construção de lombadas 

e instalação das respectivas placas de sinalização na Rua Opala, bairro Alvorada, nas mediações 

dos números 73 a 81, nesta cidade. Indicação 004/2021 de autoria do vereador Osnar de Cristo 

Gomes de Melo, propondo ao Poder Executivo sejam adotadas providências necessárias visando a 

instalação de caixas de contenção às margens das estradas rurais do município, para escoamento 

das águas das chuvas. Dando segmento com a ordem do dia o senhor presidente colocou em 

primeira votação do plenário pelo sistema aberto de votos 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.) O projeto de lei 009/2021 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 

sendo eles; Nivaldo Aparecido, Geraldo Donizete, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, Osnar de 

Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa. Prosseguindo com a sessão o senhor 

presidente colocou em segunda votação do plenário pelo sistema aberto de votos 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 projeto de lei 010/2021 foi 

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

Donizete, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e 

Raimundo Costa. O senhor presidente colocou também em segunda votação do plenário pelo  
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sistema aberto de votos 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).  O projeto de lei 011/2021 foi aprovado por 

unanimidade dos senhores vereadores sendo eles; Nivaldo Aparecido, Geraldo Donizete, Cláudio 

Lafaete, Geraldo Aparecido, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro, Ricardo Lafaiete e Raimundo Costa. 

Nada mais na segunda parte da ordem do dia, o senhor presidente então passou 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 e agradeceu a Deus por mais um dia. O 

vereador Nivaldo falou sobre uma cobrança recebida dos motoristas da prefeitura que realizam 

viagens e reclamam dos valores das diárias. Acha que realmente o valor é pouco, pois viajam para 

Diamantina, Turmalina, Minas Novas, entre outras e se não se engana, acha que eles recebem 

apenas trinta reais de diárias. O que ganham dá mau para alimentação. Acha necessário analisar e 

dá uma melhorada para eles. O executivo poderia enviar para a câmara um projeto para ser aprovado 

pelos vereadores. Ainda com a palavra o vereador Nivaldo Aparecido disse que sobre as diárias, 

deixa claro que já foram enviadas indicações ao executivo com a reivindicação, mas reforça o pedido. 

Acha que no momento, devido a lei 173, isso não será possível, mas deixa o pedido para que assim 

que for possível, isso seja feito. Parabeniza o executivo pelo belo serviço realizado no morro da 

cangaia, ficou um serviço muito bem feito e vai melhorar muito a vida os cidadãos. Teve a 

oportunidade de acompanhar o serviço e realmente ficou muito bom. O vereador Nivaldo 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 deixou registrado uma reclamação de que na Rua 

Sibéria está precisando fazer uma extensão de rede, próximo ao parque de exposição. Além da 

extensão de rede, precisa também da colocação de luminárias, pois a rua está escura. A rua fica em 

frente a pracinha do bairro, mas como as luzes da praça, algumas ficam apagadas é necessário a 

colocação de mais algumas lâmpadas para clarear um pouco aquela parte da rua. Ainda com a 

palavra o vereador Geraldo Donizete disse que estava dando uma volta pelo bairro Novo Alvorada e  
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percebeu que as ruas ficaram muito boas, bem pavimentada, mas ainda precisa fazer a colocação 

dos meios fios para ficar melhor ainda. Os moradores até o questionaram de quando será que eles 

iriam colocar estes meios fios. Pede ao executivo para analisar a possibilidade de fazer este serviço 

ali. Tem também alguns trechos de estradas que ainda não foram feitos o patrolamento e a época 

das chuvas chegaram. Acredita que agora realmente vai ficar bem mais difícil, mas em Serra Noruega 

tem um trecho que ainda falta patrolar e encascalhar, porque transitar por lá está difícil. O vereador 

Geraldo Donizete desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que quando se fala em 

diárias, concorda com o colega vereador Du, pois desde o início do mandato está sendo cobrado. 

Foram feitas várias indicações no sentido. É pago o valor de trinta reais de diárias para qualquer 

cidade. Dependendo da cidade este valor dá mal para um café e um pão de queijo e aí não dá para 

o almoço. Pede o prefeito para olhar com carinho sobre esta diária para os motoristas que fazem 

estas viagens. Sobre a indicação de sua autoria, a rua Opala fica no bairro Novo Horizonte e não no 

Novo Alvorada, como foi colocado na indicação. Indica ao executivo municipal a colocação de 

lombadas devido à velocidade em que os veículos e motociclistas transitam por lá e também para 

evitar que enxurradas entram nas casas desses moradores, dos números citados na indicação. O 

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

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

Aparecido pediu a todos que os ouvem para fazerem uma corrente de oração em prol do funcionário 

municipal, conhecido como Cisa Sarapião, que está passando por um momento delicado e neste 

momento delicado o que podemos ofertar são as nossas orações. Disse ainda que na mesma linha 

do colega vereador Du, parabeniza o executivo municipal pelo serviço realizado no morro da cangaia. 

Hoje eles estão, não sabe se finalizando ou continuando a confecção de caixas de contenções. 

Caixas de contenções é um grande lema aqui na câmara. Desde que entrou nesta casa vem 

cobrando que se institui um programa municipal para fazer estas caixas de contenção no decorrer 

das estradas municipais. O primeiro ponto é justamente no morro da cangaia, um morro  onde na 
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época de chuvas coloca cascalho e ele desce prejudicando nascentes de água que tem logo abaixo. 

Nos últimos anos fizeram por conta própria duas caixas de contenções no local, e já solucionou bem 

o problema. Agora com as obras, estão fazendo duas novamente, que por sinal estão ficando 

perfeitas. Lhe parece que vão fazer uma pelo lado contrário no terreno do senhor Onofre. Parabeniza 

a administração pelo trabalho brilhante. Pode ser que não seja um efeito esperado, mas já vai ajudar 

bastante. Parabeniza também os organizadores da festa ocorrida no fim de semana, porque pelo que 

passamos nos últimos tempos, as pessoas privadas de tudo, principalmente de contato pessoal e 

esta festa traz uma alegria imensa, de saber que estamos recompondo nossas vidas e isto é muito 

bom. Por fim, parabeniza o comitê pelo retorno das aulas presenciais. Diz isso porque em conversas 

com colegas eles dizem que seria interessante deixar para o ano que vem, mas se deixarmos para 

o ano que vem, no início será um teste e não sabemos até quando vai realmente ser oportunizado. 

Que comecem o teste agora, em que estamos no final do ano, será pouco tempo de aula, mas que 

já vão testando aquilo que deve ser aplicado, para nas férias se discutir novas implementações a 

partir dos meses de janeiro e fevereiro, quando houver o início das aulas. O vereador desejou boa 

semana a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos, agradeceu 

a Deus por mais uma oportunidade. O vereador agradeceu o apoio de todos, pois passou por um 

período muito difícil, graças a Deus está de volta, agradece a todos pelas orações. Agradece em 

especial o colega Cláudio Pixó, onde deixou de descansar no período de sete de setembro para ficar 

consigo no hospital. Quando acontece uma coisa assim, é que se ver a gratidão que o ser humano 

fica. Já acompanhou várias pessoas e pode ver como a pessoa fica grata. Agradece de coração. 

Sobre a indicação, ela na realidade é de autoria do vereador José Elias que estava o substituindo 

durante sua licença. Agora retornou e apenas o seu nome foi colocado na indicação. A indicação é a 

respeito das caixas de contenções que é um assunto muito interessantes e precisa de uma atenção 

especial. Esta é a cobrança do vereador para o executivo fazer este trabalho que é tão importante no 

município. O vereador Osnar disse ainda que que esteve visitando o final do bairro Alvorada e muitos 

moradores cobraram sobre a iluminação pública, onde relataram que lá tem algumas ruas que não 

tem lâmpadas. Acha um descaso em relação a esta situação. Prometeu  para estas pessoas que  
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cobraria na reunião e por isso deixa registrado a cobrança na casa. O vereador desejou boa noite a 

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

por mais uma oportunidade. Pede a Deus pela recuperação do colega Cisa e que Deus o abençoe 

que ele melhore, pois só Deus que pode cuidar dele, pois está passando por um momento muito 

difícil. Que Deus dê força para toda família. Agradece os organizadores da festa em Santo Antônio 

dos Monteiros, foi muito bem organizada, teve a oportunidade de passar por lá e viu que tinha muitas 

pessoas. Faz tempo que não acontece uma festa devido a pandemia, agora parece que as coisas 

estão normalizando, graças a Deus. Parabeniza a todos os organizadores. O vereador desejou boa 

noite a todos. Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e agradeceu 

a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Ricardo pediu orações para o colega Cisa que está 

passando por um momento difícil, também para o colega Ciro do Hermes que também está no 

hospital e também para a filha do Rochester. Pede a todos que façam orações em intenção da 

melhora de nossos amigos. O vereador Ricardo disse que durante a semana recebeu ligação 

informando a respeito de funcionários da prefeitura que não tem habilitação e estão transitando com 

veículos pesados dentro da cidade. Pede que a informação seja levada para o secretário de 

transporte para estar olhando a situação, porque a população liga falando, também para evitar que 

aconteça acidentes e trazer transtornos maiores. Novamente solicita do executivo que resolva o 

problema do mata-burro na comunidade de São José, muitos moradores precisam transitar por ele, 

os caminhões que buscam cascalho também e já está passando da hora de resolver o problema ali. 

O vereador Ricardo desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Raimundo Costa 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. Também pede orações pelo colega Cisa 

Sarapião que é um grande amigo de todos e que Deus o abençoe que dê tudo certo. Também 

parabeniza os organizadores pela festa em Santo Antônio, tinha muita gente e estava muito bem 

organizada. Sobre o serviço feito no morro da cangaia, passou por lá e viu que realmente o serviço 

ficou muito bom. É preciso continuar tomando os devidos cuidados para evitar que o cascalho desça 

com as enxurradas e as caixas de contenções fará com que o serviço fica ainda melhor. O vereador 

Raimundo desejou boa noite a todos. Com a palavra o senhor presidente Fernando Monteiro  
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cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia, agradeceu os vereadores, funcionários 

da casa, assistentes e ouvintes pelas mídias sociais. O presidente disse que só para fazer uma 

complementação sobre o ofício encaminhado à secretaria de saúde, seu posicionamento e até por 

isso decidiu encaminhar o ofício é porque a situação em relação ao covid no município é bem 

tranquila, conversou com a secretária de educação e ela relatou que a educação está preparada para 

o retorno das aulas. Sabe que o comitê tomou a melhor decisão. Sua opinião é favorável para que o 

retorno das aulas aconteçam. Já são quase dois anos que os alunos estão fora das salas de aulas e 

isso contribui de forma negativa para eles, seja na parte educacional e também emocional e social e 

tem certeza que tomando todas os cuidados vai dar tudo certo. Falta apenas dois meses para o fim 

do ano, pouco mais de um mês para o fim das aulas, mas que esse pouco tempo seja de grande 

aprendizagem aos alunos e que a escola tome todos os cuidados e espera que a saúde do município 

possa ser aliada das escolas e realizar palestras, seguir os protocolos e orientar os alunos e 

professores para que possamos vencer este momento. Já estamos caminhando para o final, graças 

a Deus e as vacinas. O vírus é perigoso, muitas pessoas perderam suas vidas, mas temos esperança 

e estamos vendo quer aos poucos o retorno dos eventos. Em Aricanduva, no fim de semana tivemos 

o concurso de macha e parabeniza os organizadores do evento. Não pode estar presente, mais pode 

acompanhar um pouco a organização e que Deus abençoe que possamos ter mais eventos ainda 

neste ano e que a população também não se esqueça que ainda estamos na pandemia e os cuidados 

devem continuar sendo mantidos. O presidente disse que realizou uma viagem junto com o colega 

Raimundo Costa para participar de uma audiência pública realizada pela comissão de participação 

popular que tem como presidente o deputado Marquinhos Lemos, em Diamantina. Teve a 

oportunidade de apresentar um pouco da situação que Aricanduva passa com os maus serviços 

prestados pela copanor. Falou sobre a questão do tratamento de esgoto, onde infelizmente não é 

realizado da forma que deveria. Ao invés de tratar o esgoto, eles tem a coragem de despejar ele no 

rio São Lourenço. Foi falado também sobre as taxas absurdas cobradas. Todos sabem que elas não 

acontecem apenas em Aricanduva e sim em vários municípios. Sempre querem aumentar o valor 

cobrado da população e infelizmente não oferecem um serviço da forma que deveriam. Os  
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vereadores são cobrados pela população, por suas vezes cobram da copanor, mas nada é resolvido. 

Eles não dão suporte nem para os funcionários da empresa. Na audiência teve a oportunidade de 

conversar com várias pessoas de vários outros municípios e pode ver que copasa, copanor não são 

dignas do nosso respeito e que não deveriam nem existir nas cidades pela falta de suporte que não 

dão, tanto para os seus funcionários e também para a população. Deixa mais uma vez sua indignação 

com a empresa.  Recebeu o convite e não poderia deixar de ir para estar representando a câmara 

municipal e mostrando a insatisfação de todos os aricanduvanos. Sobre as diárias citadas pelos 

nobres vereadores, realmente é muito pouco o que os motoristas recebem, mas infelizmente para 

este ano, devido a lei 173, não será possível fazer o reajuste do valor, mas que o executivo já se 

planeje para que no próximo ano possa estar fazendo a revisão dessas diárias para que possam dar 

uma condição melhor para os motoristas que realizam viagens todas as semanas para várias cidades. 

Estão sempre fora de suas casas, correndo perigoso viajando pelas BRs e não é fácil. Eles precisam 

ser valorizados. Até o momento não foi possível fazer esta revisão nas diárias, até mesmo devido a 

lei 173, mas espera que ano que vem tenham algo planejado para a realização desta revisão e dá 

uma resposta para estes motoristas. O nobre presidente agradeceu o colega José Elias pelos dias 

que esteve na casa como suplente do vereador Osnar de Cristo, mostrando mais uma vez seu 

comprometimento em prol do povo aricanduvano, desempenhando muito bem sua função. Contribuiu 

muito com a câmara e com todos os vereadores. Desejou bom retorno ao vereador Osnar que passou 

por um período muito difícil, mas graças a Deus se recuperou, agora está de volta e também é um 

vereador muito comprometido com os trabalhos em prol dos aricanduvanos. 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 dezoito de 

outubro de 2021. 
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