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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia sete de março do ano de 2022, às dez horas, na sede da Câmara Municipal de 

Aricanduva, estado de Minas Gerais, situada na Rua Tiradentes, número 234, centro, a 

Sexcentésima Septuagésima 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. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura do 

requerimento  001/2022 de autoria do vereador Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, que sejam 

encaminhadas pelo executivo municipal a esta câmara municipal, no prazo regimental de quinze 

dias, as seguintes documentações: 1) Cópia integral do processo licitatório referente a contratação 

de tratores para arações de terras no município de Aricanduva, bem como a cópia dos respectivos 

empenhos e quitações referentes a prestação dos serviços ora citados durante o ano de 2021. 2) 

Relação completa das guias de recolhimento financeiro emitidas pelo setor de arrecadação de 

Aricanduva, durante o exercício de 2021, referente aos serviços de arações de terras à particulares.  

Antes de colocar o requerimento em votação o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador 

Ricardo Lafaiete, para que ele falasse um pouco sobre o mesmo. No uso da palavra o vereador 

Ricardo disse que o requerimento em questão fez porque são cobrados a respeito de arações de 

terras, onde várias pessoas os procuram em busca de informações. Para conseguirem estas 

informações é preciso solicitar através de requerimentos e estes requerimentos serem aprovados 

pelo plenário. Ato continuo o senhor presidente colocou o requerimento 001/2022 em votação do 

plenário pelo sistema aberto de votos. O requerimento 001/2022 foi aprovado por unanimidade dos 

senhores vereadores. Prosseguindo com a ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para 

entrada em tramitação do projeto de lei 005/2022 “Denomina Quadra Esportiva Caio Lourenço 

Santos a unidade de Infraestrutura Esportiva Educacional (Quadra Society), situada na Rua Flor de 
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Liz, nº. 24, Bairro Novo Horizonte e contém outras providências” de autoria do poder executivo 

municipal. Pedindo para fazer uso da palavra o vereador Nivaldo Aparecido disse que gostaria de 

solicitar que fosse feitas algumas pequenas alterações no projeto, vez que o homenageado, Caio 

Lourenço é se sobrinho e viu que no projeto o nome dele está errado. O nome dele é Caio Emanuel 

Lourenço Santos, e no projeto está apenas Caio Lourenço Santos. A data de seu falecimento 

também está errada no projeto, sendo a correta 26/06/202. Pede que as devidas correções sejam 

feitas. Leitura para entrada em tramitação do projeto de lei 006/2022 “Cria O Programa de 

Melhoramento Genético do Rebanho do Município de Aricanduva/MG e dá outras providências”, de 

autoria do poder executivo municipal. O projeto de lei 006/2022 deu entrada em plenário com pedido 

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

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

por unanimidade dos senhores vereadores. Leitura para entrada em tramitação do projeto de lei 

Autoriza a cessão de uso e doação de bens à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Capucho, com sede neste município, para o fim que especifica e dá outras providências”, de autoria 

do poder executivo municipal.  O projeto de lei 007/2022 deu entrada em plenário com pedido de 

tramitação em regime de urgência especial. Pedindo para fazer uso da palavra o vereador Geraldo 

Aparecido disse que gostaria de solicitar e fazer uma orientação ao plenário que não seja aprovado 

o pedido de tramitação em regime de urgência especial, até mesmo porque é o momento que a 

casa tem de chamar o pessoal da Associação aqui na casa legislativa. É raridade o pessoal das 

Associações, é raridade pois o público nas reuniões aqui da câmara é pouco e esse é o momento 

para convidá-los para estarem aqui, onde poderão falar como é a Associação, como ela se 

desenvolve. Pede encarecidamente aos colegas que votem contra a urgência especial, justamente 

para que possam fazer este procedimento de convidar a todos da Associação a estarem vindo aqui 

na câmara. Ato continuo o senhor presidente colocou o pedido de tramitação em regime de urgência 

especial ao projeto de lei 007/2022 em votação do plenário pelo sistema aberto de votos.  O pedido 

de urgência especial foi rejeitado por todos vereadores. O vereador Osnar justificou seu voto não e 

disse que gostaria de aproveitar o momento e pegar uma carona na fala do colega Geraldo 

Aparecido, a respeito das solicitações de tramitação em regime de urgência especial. Mesmo com 

o pedido do colega vereador, já seria contra a urgência, porque se entendimento enquanto 

legislador e fiscalizador do município, pedido de urgência especial é só para quando o município 

correr risco de perder algum recurso e esse não é caso. O município não estaria perdendo nada se 

não fosse aprovada a urgência especial. É necessário estarem atentos, pois chegam aqui na casa 

vários projetos com pedido de urgência especial e muitos delas as vezes não justificam a urgência. 
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Dando segmento com a ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em 

tramitação do projeto de lei complementar 003/2022  “Dispõe sobre aumento de número de vagas 

para psicólogo e fisioterapeuta previsto no Anexo II da Lei 536/2015, Altera a jornada e vencimento 

básico do cargo de engenheiro civil, cria o cargo de fiscal de tributos e altera o vencimento do 

procurador jurídico, e dá outras providencias”, autoria do poder executivo municipal, projeto 

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

colocou o pedido de urgência especial em votação do plenário pelo sistema aberto de votos e o 

mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Leitura para entrada em tramitação 

do projeto de lei complementar 004/2022 “Dispõe sobre desmembramento da Secretaria Municipal 

de Obras e Transportes e acresce artigos e incisos na LC10/2005, e dá potras providências”, de 

autoria do poder executivo municipal. Projeto também com pedido de tramitação em regime de 

urgência especial. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em votação do 

plenário pelo sistema aberto de votos e o mesmo foi aprovado por 7 votos a favor e 1 voto contra. 

Votaram a favor, Nivaldo Aparecido, Geraldo Donizete, Cláudio Lafaete, Geraldo Aparecido, Osnar 

de Cristo, Cláudio Monteiro e Raimundo Costa. Votou contra a urgência especial, o vereador 

Ricardo Lafaiete. O senhor presidente suspendeu a sessão por vinte minutos para que as 

comissões em conjunto emitissem parecer nas matérias, tendo em vista a aprovação dos pedidos 

de tramitação em regime de urgência especial. Passados os dez minutos o senhor presidente e 

demais vereadores retomaram a sessão e o senhor presidente colocou em única discussão do 

plenário o projeto de lei 006/2022 “Cria O Programa de Melhoramento Genético do Rebanho do 

Município de Aricanduva/MG e dá outras providências”. Com a palavra e em sua discussão o 

vereador Nivaldo Aparecido disse que este é um projeto de grande importância, fica muito feliz em 

receber na casa um projeto dessa natureza para ajudar o pequeno produtor rural e isso é de grande 

valia. Ter um executivo que preocupa com o produtor rural é muito bom. Com a palavra e em sua 

discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que o projeto que aqui estão discutindo em que hora 

ele é muito bem-vindo. Em Aricanduva a agropecuária tem um potencial muito grande, já tivemos 

um desenvolvimento muito grande. Se olharmos no tempo, há pouco tempo Aricanduva cresceu 

seu rebanho, cresceu em qualidade e isso é um salto muito grande. Se lembra que em uma 

campanha política e aqui na câmara por algumas vezes fazia sempre cobranças para projetos neste 

sentido. Sobre o município tomar este rumo. Teve alguns benefícios, teve uma Cooperativa de 

pequenos produtores rurais de Aricanduva, tiveram algumas Associações de Pequenos Produtores 

Rurais de Aricanduva na época do PCPR, mas são programas e projetos que precisam ter 

continuidade. Se lembra que na época fez aqui indicações na questão da melhoria genética tanto 
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dos bovinos como dos mulares. Se lembra que uma prefeitura aqui do vale do Jequitinhonha tinha 

um projeto bem parecido onde a prefeitura disponibilizava os boizinhos. Lá não era o sêmen.  

Fizeram uma parceria de compra dos boizinhos, cavalos de raça e jumentos de raça. Algo que tem 

certeza que se chegar hoje no nosso município houve uma melhoria muito grande. Não se lembra 

direito o nome do município, mas é no baixo Jequitinhonha. Isso é muito bem-vindo e o 

administrador público que olha para o lado daquele que gera trabalho e renda para o município ele 

é bem sucedido. Os munícipes agradecem, a nossa produção vai melhorar, nossa qualidade de 

vida vai melhorar, porque se o município tem de setenta e cinco por cento a oitenta por cento de 

pessoas que vivem e labutam na agricultura, eles precisam disso e este olhar é reflexo de 

conhecimento da administração pública com o nosso município. É muito bem vindo o projeto, gera 

riqueza ao nosso município e estar de parabéns pela proposição. Entende também que mais para 

frente, cabe aí também a cooperativa dos pequenos produtores rurais se agregar junto a esta 

parceria com o município, pois pelo que viu o município vai buscar estas parcerias e buscando estas 

parcerias tem condições de uma abrangência maior.  Só para uma questão de esclarecimento, o 

artigo terceiro ou quarto do projeto que vai falar sobre a possibilidade do município fazer a doação 

de sêmen, isso para os pequenos produtores rurais que tenham ali no seu rebanho até dez cabeças 

de gado. Tem um trecho do projeto que vai falar que a secretaria de agricultura vai fazer esta 

fiscalização de quantas cabeças de gado existe em cada propriedade. Isso é fácil de fazer até 

mesmo por causa da ficha sanitária, pois por ela saberá a quantidade de rebanho que tem cada 

produtor rural. Com a palavra e em sua discussão o vereador Ricardo Lafaiete disse que o projeto 

foi bem discutido e acha que deveria ter uma abrangência maior sobre a doação de sêmen, pois 

acredita que a maioria dos produtores rurais Aricanduva hoje tem no mínimo as dez cabeças de 

gado, ou de corte ou de leite. Pensa que deveria ter uma abrangência maior para os produtores. 

Com a palavra e em sua discussão o vereador Raimundo Costa disse que concorda com o colega 

Ricardo, pois acha que poderiam abranger mais pois são poucos produtores que tem menos de dez 

cabeça de gado em seus rebanhos. Poderiam beneficiar um número maior de produtores. Após 

discussões o senhor presidente colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos 

o projeto de lei 006/2022. O projeto de lei 006/2022 foi aprovado por unanimidade dos senhores 

vereadores. O vereador Geraldo Aparecido disse que espera um dia ver entrando nesta casa um 

projeto para aderir ou criar o próprio laticínio do município. É um sonho a ser realizado, acredita que 

não só seu, mas de muitos aricanduvanos.  Prosseguindo com a ordem do dia o senhor presidente 

comunicou  aos ouvintes que durante a reunião das comissões os vereadores decidiram por 

unanimidade apresentar emendas modificativa e supressiva  ao projeto de lei complementar 
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003/2022 que “Dispõe sobre aumento de número de vagas para psicólogo e fisioterapeuta previsto 

no Anexo II da Lei 536/2015, Altera a jornada e vencimento básico do cargo de engenheiro civil, 

cria o cargo de fiscal de tributos e altera o vencimento do procurador jurídico, e dá outras 

providencias” no intuito de realizar alterações ao mesmo, visando a sua adequação no que 

se refere ao aumento do número de vagas para Psicólogo e Fisioterapeuta e a criação do 

cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributo. As alterações promovidas pelas emendas 

os possibilitarão a deliberação imediata da matéria que diz respeito tão somente aos cargos 

de Psicólogo, Fisioterapeuta e Fiscal de Tributo, cuja análise, demanda maior urgência para 

o momento. Diante disso o senhor presidente solicitou leitura para única discussão e 

votação da emenda modificativa 001/2022 ao projeto de lei complementar 003/2022 que 

dispõe sobre: Art. 1º Fica alterada a Ementa do Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, 

a qual passará a ter a seguinte redação: “dispõe sobre o aumento do número de vagas para 

psicólogo e fisioterapeuta previstos no anexo II da lei 536/2015 e cria o cargo de fiscal de tributo e 

dá outras providências”. Art. 2º Fica alterado o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, 

o qual passará a ter a seguinte redação: “Art. 1º O anexo II da Lei Complementar Municipal nº 

536/2015 que dispõe sobre a alteração do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores 

municipais de Aricanduva, passa a vigorar acrescida de uma vaga de Psicólogo e uma vaga de 

Fisioterapeuta e fica criado o cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributo, com jornada de 40 

horas semanais e remuneração de R$2.200,00.” O senhor presidente colocou a emenda 

modificativa 001/2022 em única discussão do plenário. Com a palavra e em sua discussão o 

vereador Geraldo Aparecido disse que a emenda em questão é fruto de um consenso da casa para 

que pudessem ser votado hoje o projeto atinente aos profissionais da área da saúde e da área de 

tributação, profissionais estes que entendeu a casa ser de extrema urgência. Os demais casos 

serão analisados posteriormente assim que receber um novo projeto a ser enviado pelo executivo. 

Gostaria de agradecer o consenso inicial da casa para votação nos projetos. Isso mostra humildade 

e é o que precisamos para o bem do município. Prosseguindo o senhor presidente colocou em única 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos a emenda modificativa 001/2022 ao projeto de lei 

complementar 003/2022. A emenda modificativa 001/2022 foi aprovada por unanimidade dos 

senhores vereadores. Ato continuo o senhor presidente solicitou leitura da emenda supressiva 

001/2022 ao projeto de lei complementar 003/2022 que dispõe sobre; Art. 1º Fica suprimida a 

integralidade do artigo 5º do Projeto de Lei Complementar nº 03/2022. Art. 2º Os demais 

artigos ou dispositivos não citados na presente Emenda nem objeto de outras, específicas, 
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permanecem inalterados, conforme originalmente propostos. Em seguida o senhor presidente a 

colocou em única discussão do plenário. Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo 

Aparecido disse que esteve na casa hoje o nobre secretário municipal de saúde expondo a 

necessidade da contratação de um psicólogo e mais um fisioterapeuta para o município de 

Aricanduva. Ele veio prestar estes esclarecimentos ou fazer o acompanhar do projeto que na casa 

havia chegado na semana passada com risco de votação hoje com pedido de urgência especial. 

Entende perfeitamente o momento vivido por todos nós, ainda pandêmico, estamos passando 

acredita que pelo momento final da pandemia e a área da saúde, como sempre foi destaque em 

nosso município e nesse momento há a necessidade sim de aumento na demanda de psicólogo. 

Tem visto em Aricanduva um aumento de casos de suicídio. Não sabe se foi feito um estudo a 

respeito, se por parte da secretaria ou de alguma instituição. O grande aumento de suicídio no 

nosso município deve ser estudado para ser modificado. Tendo mais um psicólogo para trabalhar 

com a população se faz justo e necessário. Sobre a questão da fisioterapia já é uma demanda 

muito solicitada pela população e são sempre cobrados. Já recebeu muitas ligações e tem certeza 

que os colegas também já receberam em relação a dificuldade que está de agendamento para 

fisioterapias. Colocando mais um profissional entende que vai diminuir esta pendência de espera 

que temos hoje aí. Como disse o próprio secretário de saúde, aquele que precisa de fisioterapia, 

precisa de urgência, porque está em período de recuperação, aquele que precisa do psicólogo 

pela mesma maneira, precisa com urgência porque ele demanda de acompanhamento. Encerrada 

as discussões o senhor presidente colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto de 

votos a emenda supressiva 001/2022 ao projeto de lei complementar 003/2022. A emenda 

supressiva 001/2022 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Dando segmento 

com a sessão o senhor presidente colocou em única discussão do plenário o projeto de lei 

complementar 003/2022 com emendas; modificativa 001/2022 e supressiva 001/2022. Em 

seguida colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 

complementar 003/2022 com emendas; modificativa 001/2022 e supressiva 001/2022 que ao final 

foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Ato continuo o senhor presidente colocou 

em única discussão do plenário o projeto de lei complementar 004/2022 “Dispõe sobre 

desmembramento da Secretaria Municipal de Obras e Transportes e acresce artigos e incisos na 

LC10/2005, e dá potras providências”. Com a palavra e em sus discussão o vereador Geraldo 

Aparecido disse que até estava discutindo com alguns colegas vereadores em off a respeito do 

projeto, onde já teve épocas em mandatos anteriores que este assunto foi discutido aqui na casa, 

mas como dito pela secretária, nunca chegou aqui um projeto a respeito. Mas as discussões já ouve 
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por parte dos vereadores, sobre a necessidade do desmembramento das secretarias, até para 

facilitar a operação e operalização dos trabalhos. Sabe-se que acaba havendo muita confusão entre 

as duas secretarias de transporte e obras, principalmente na questão da demanda de veículos que 

trabalham. Quando há uma arquitetura da administração pública para facilitar ela se torna 

importante. Em seu ver não há um aumento significativo de gastos porque o único funcionário que 

irá mudar de categoria trata-se na mesma de um diretor de divisão que passará a ser secretário 

municipal. Tivemos aqui, principalmente no último mandato a confusão que acontecia com a 

secretaria de obras e transporte, porque as vezes uma pessoa que é colocada ali como secretário, 

ela tenta de certa forma monopolizar as questões para si e fica difícil a pessoa monopolizar obras 

e transporte, porque em que pese haver de certa forma serem coisas parecidas, na verdade são 

muito distintas. Quando há um foco só no transporte, a tendência é melhorar a qualidade dos 

transporte e principalmente o custo com a eficácia na qualidade dos serviço prestado e 

principalmente na diminuição de gastos. A mesma coisa ocorre na obras, pois quando há uma 

secretaria própria de obras, o secretário de obras e seus auxiliares tem condições de planejar o 

nosso município, como nós precisamos desse planejamento. Principalmente a secretaria de obras, 

pois ela vai trabalhar no nosso setor rural que é um setor grande e que demanda um estudo 

estratégico para saber em que época do ano vai ser trabalhado determinado assunto.  Caixas de 

contenção, pode se fazer um estudo   e verificar onde inicia, onde termina e em que época do ano 

é mais viável fazer. Da mesma forma o melhoramento das estradas. Vê aqui sempre os vereadores 

pedindo o concerto de determinados pontos de estradas. A secretaria de obras deverá ter isso em 

sua mesa, inclusive sempre brinca que a secretaria de obras deveria ter na sua frente uma mapa 

do município com todas s estradas e com um pontinho identificando que se chover ali dá problema. 

Isso tem que estar na frente do secretário e os funcionários tem que saber onde é aquele local que 

se chover vai trazer transtorno para a população. Com a palavra e em sua discussão o vereador 

Osnar disse que no passado já foi contra este desmembramento das secretarias, mas hoje vê se o 

município vai crescendo, os serviços vão aumentando, a demanda do secretário muito grande, por 

isso hoje é a favor. Não estão votando aqui algo que vai servir apenas para o secretário, mas sim é 

uma coisa que vai servir eternamente. Hoje entende que necessita sim da aprovação desse projeto. 

Que o secretário faça jus ao salário, pois no passado quando era contra um dos motivos é porque 

não via que as pessoas davam seu máximo dentro da secretaria e até mesmo com os funcionários.   

Com a palavra e em sua discussão o vereador Ricardo Lafaiete disse que como o projeto passou 

em votação e com urgência especial, foi contra a urgência pois pensa que poderia ter mais um 

tempo para analisar melhor o projeto antes de votá-lo, mas é a favor deste desmembramento até 
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mesmo para prestarem um atendimento melhor para a população, pois sabemos que ficar como 

chefe em um setor de obras ou transporte é muito complicado. Fica muito sobrecarregado e até 

mesmo para a população estar procurando em um local mais adequado, pois no pátio estava muito 

misturado. Seguindo com a sessão o senhor presidente colocou em única votação do plenário pelo 

sistema aberto de votos o projeto de lei complementar 004/2022. O projeto de lei complementar foi 

aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Na da mais na segunda parte-ordem do dia, 

o senhor presidente 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. Disse que sobre as estradas, conversou com o senhor 

secretário de obras e ele relatou que estão patrolando e encascalhando os pontos mais críticos do 

município. Estão pedindo para que os proprietários deixem as cercas mais longe um pouco das 

estradas, porque vão com a patrol e não conseguem fazer o serviço por causa do espaço. Muitas 

vezes quando chove desce muita lama nas estradas, a máquina vai no local tirar e não encontra 

lugar para colocar, porque a cerca está próximo a estrada.  O vereador desejou boa semana a 

todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos e agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade. Disse que todos os projetos que passaram na casa hoje, são 

todos melhorias para o nosso município. O município precisa muito do fisioterapeuta e do psicólogo. 

Este melhoramento genético também é muito importante, pois irá melhorar a produção do leite e 

melhorar a qualidade do nosso rebanho. O desmembramento das secretarias também é muito 

importante, pois assim cada um fica no seu quadrado e trabalha da maneira correta e isso é coisa 

que já deveria ter acontecido. Os projetos chegaram com urgência e os vereadores entenderam 

que seria possível votar na urgência. O vereador Geraldo Donizete disse que a população tem 

cobrado muito a respeito da iluminação pública. Esteve na prefeitura e viu que foi feito um relatório 

onde consta todos os pontos que necessitam de troca de lâmpadas e também alguns postes. Já foi 

feito este levantamento e serão colocadas as lâmpadas de led. Com certeza vai melhorar muito. 

Isso vai demorar um pouco porque é muita coisa para ser feita e o prefeito que juntar toda a parte 

de iluminação pública e fazer tudo de uma vez só, para não ficar dividindo serviço. A intenção é de 

atender todos por igual. Muitos pagam iluminação pública e não a tem, mas crê que com este 

trabalho vai melhorar muito.   O vereador desejou boa semana 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 agradece a Deus por estar presente hoje na reunião, tendo em vistas que nas últimas 

reuniões não pode participar, devido a problemas de saúde. Agradece aos colegas vereadores e 

também aos aricanduvanos que o ligaram, que mandaram mensagens durante os dias que estava 
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enfermo.  Disse que hoje foi uma reunião muito boa a proveitosa na casa, vários projetos aprovados 

e irão beneficiar os aricanduvanos. O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra franca o 

vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia, maus um 

aprendizado, porque é assim em cada reunião, pois tem a oportunidade de aprender cada vez mais. 

Como dito anteriormente, a reunião de hoje foi muito produtiva e isso é importante para os 

vereadores e para os munícipes, o significado dessa produção. O vereador Geraldo Aparecido disse 

que inicialmente tem a dizer que hoje deu entrada na casa o projeto para repasse para a Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais de Capucho de implementos que serão utilizados na indústria da 

mandioca, na produção de farinha e de um mini trator que será usado por eles da maneira que lhes 

convém. O recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Marquinhos Lemes, sempre o 

agradece por estar ajudando. Todo recurso que é investido ao produtor rural gera riqueza e melhoria 

social e com certeza este valor será multiplicado em vários. Para quem conhece a região e a 

Associação   sabe do brilhante trabalho lá executado por todos, e preciso estar sempre dando 

motivos para eles continuarem assim e é isso que pensa lá da Associação e pensa do 

cooperativismo de uma forma geral. O vereador disse que a Associação tem outras necessidades, 

isso não vai resolver o problema da Associação. A estrutura física da Associação precisa ser 

melhorada, mas será de outra forma, outros recursos ou outras emendas parlamentares.  Pegando 

um gancho na fala do nobre colega Du Roque em questão das estradas, também teve esta conversa 

com o secretário de obras, senhor José Carlos e lhe relatou esta dificuldade de melhoria em alguns 

pontos do município devido a cercas, inclusive lhe disse que até uma propriedade sua tem essa 

dificuldade. De sua parte, disse a ele que pode empurrar a cerca, ou se precisar tirar o arame, o 

avise com dois dias de antecedência que arruma alguém para tirá-lo e se caso achar necessário 

eles mesmo já estão autorizados s atira o arame para fazer a melhoria necessária que precisar na 

estrada. O vereador disse que ouro ponto que gostaria de comentar hoje é a respeito da creche do 

município. Se lembra que houve aqui grande discussão há alguns anos atrás, quando nossas 

crianças, ali em um total de quarenta, cinco, sessenta, não se lembra bem a quantidade, e a creche 

era ali onde passou a ser a secretaria de saúde. Se lembra aqui do ex-vereador Elair Carvalho 

criticando a estrutura, dizendo que a estrutura estava caindo na cabeça das crianças entre outras 

coisas, mas, também não viu por parte do nobre vereador à época nenhum disposição para arrumar 

recursos para a solução do problema ali. Na época reuniu com o deputado Reginaldo Lopes e ele 

se dispôs a ajudar a então prefeita, dona Arlete com recursos e hoje estamos vendo uma creche 

maravilhosa que na época custou um milhão, duzentos e oitenta mil reais. Só que esta creche hoje 

não comporta mais nossa crianças e por incrível que parece naquela época foi construída uma 
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creche a mais. Na época com cerca de sessenta crianças, a creche foi construída para comportar 

noventa a cem crianças.  Na semana passada foi surpreendido com um convite do senhor prefeito 

para uma reunião, onde ele disse que temos hoje cento e oitenta e sete crianças e tinham uma lista 

de espera de crianças. Então pode se dizer que temos mais de duzentas crianças para serem 

atendidas por aquela creche. A capacidade física da creche já foi ultrapassada e ele vai usar como 

válvula de escape a antiga creche que agora estava sendo usada como secretaria de saúde. Ela 

irá passar por melhorias para atender as crianças do nosso município. Deixa aqui o peido aos 

nobres vereadores, aqueles que tem contato direto com deputados, solicitar ou expor a situação 

para eles tomar conhecimento, pois isso é bom para que os deputados que forem votados pelo 

nosso município, entende que se eles receberam voto no município, eles deveriam ter o 

compromisso com o nosso munipio. Aqueles deputados que de certa forma os pede, saí por ali 

explicando o porquê de votar em determinado deputado, cobra deles recurso. Estão aí Reginaldo 

Lopes, Marquinhos Lemes, Cristiano, os próprios deputados militares, sub Tenente Gonzaga, 

sargento Rodrigues. Podem olhar que praticamente todos estes deputados ou na sua maioria, já 

houve indicação de emendas deles aqui no munipio. O sub-Tenente Gonzaga está trabalhando em 

pedido que fez a ele de recurso para construção do quartel militar de Aricanduva. Tem entrado em 

contato com ele sempre e nos últimos dias de emendas que foi de 16 de janeiro, conversou com 

ele justamente para estar colocando a emenda para Aricanduva. Que seja para construção e se 

não puder colocar para construção que a coloque para um outro empenho em outra área e aí 

passarão a cobrar do prefeito a construção. Que possam cobrar dos deputados que tenham votos 

aqui em Aricanduva para estarem os ajudando. O vereador desejou bom dia e boa semana para 

todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 

por mais um dia. O vereador disse que gostaria muito apenas de fazer duas cobranças, onde hoje 

na casa foi falado bastante sobre agricultura e dos agricultores e esteve andando pela zona rural e 

recebeu muita reclamação sobre a questão dos grãos de milho de foram doados para nossos 

produtores rurais. Eles reclamaram é que em algumas lavouras tiveram prejuízo grande. A 

secretaria doou o milho, os produtores pagaram para arar as terras, compraram adubo, mas 

infelizmente o milho não deu. A semente não prestou. O prejuízo para o homem do campo foi 

grande. É preciso que o secretário fique atento para o próximo ano, verificar a qualidade desse 

milho. Em outras épocas o milho doado foi muito bom, mas dessa vez foi péssimo e o povo está 

reclamando muito na zona rural. Pensa até que o prefeito poderia analisar a possibilidade de 

mandar um projeto para essa casa para que na próxima aração de terras quem sabe pudessem 

fazer de forma gratuita para os produtores rurais para quem sabe amenizar um pouco os prejuízos 
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que foram grandes para os produtores rurais de Aricanduva. Outra cobrança é que as aulas 

voltaram, o prefeito esteve aqui na casa e falou que iria voltar as aulas para a escola de Mutamba, 

mas infelizmente parece que esqueceu de lá. Esteve na comunidade e os moradores da 

comunidade estão ansiosos esperando a volta das aulas na escola de Mutamba. Já fez este pedido 

ao executivo, volta a fazê-lo, pede ao nobre presidente e também ao líder do governo para verem 

com o prefeito a possibilidade desse retorno na escola de Mutamba. O vereador desejou um bom 

dia e ótima semana a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a 

todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que gostaria de falar um pouco sobre 

as estradas porque tem lugares que estão péssimos. A região de Morro Vermelho, Pereiras, 

Carneiros, Grota do Meio, Espinho e demais comunidades estão muito ruim. Algo precisa ser feito 

para que os motoristas consigam passar.  Quebram os carros e não só o seu, mas os carros da 

prefeitura e os ônibus escolares passam direto por estas estradas também. É preciso dar pelo 

menos uma arrumadinha porque não está fácil. È prejuízo para todos que passam por elas. È 

preciso que façam um encascalhamento pelo menos dos pontos mais críticos. Cobra isso aqui na 

casa direto, anda pelo município quase todo, sabe das dificuldades e tem regiões que que só Deus. 

Pede ao executivo que tenha dó e veja o que pode ser feito para melhorar um pouco para quem 

transita por estes trechos. O vereador desejou boa tarde e boa semana a todos. Com a apalavra 

franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade. O vereador iniciou sua fala comentando sobre um relatório recebido aqui na casa 

sobre a copanor. Foi feito oficio solicitando uma fiscalização e esta fiscalização foi acompanhada 

pelo secretário de agricultura e meio ambiente e também do senhor prefeito. Sabemos que a 

população está sempre indignada com a prestação de serviços pela copanor, procurou fazer o 

oficio, a ARSAE veio em Aricanduva fazer a fiscalização e agora enviaram o relatório. Infelizmente 

está um caos em Aricanduva. Realmente o esgoto não está sendo tratado da forma correta, a água 

que utilizamos também não está sendo tratada da forma correta, e são vários pontos que se for falar 

todos aqui irá demorar muito. Foi confirmado que a empresa até hoje não apresentou a licença 

ambiental, está funcionando sem esta licença. Outro caso que achou um absurdo é que a bomba 

que faz a medição do cloro para fazer o tratamento da água está com defeito e não está 

funcionando. Várias outras coisas foram apontadas e isso está prejudicando a população com esses 

tratamentos de forma errada. Também foi averiguado que os produtos usados para fazer o 

tratamento de água com a validade vencida e foram encontrados nos locais onde são realizados os 

tratamentos das aguas. Irá encaminhar oficio ao poder executivo para estarem tomando as medidas 

cabíveis e irá também fazer uma denúncia junto ao Ministério Público e cobrar para estarem 
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resolvendo estes problemas para a população. O vereador disse que a respeito da quadra da praça, 

foi muito cobrando aqui na casa e o executivo iniciou ali a reforma e espera que façam esta reforma 

o mais rápido possível porque é o único local onde os atletas praticam o esporte do vôlei é lá. Eles 

estão ansiosos querendo voltar a praticar o esporte. O vereador desejou boa tarde a todos. Com a 

palavra franca o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um 

dia. O vereador disse que gostaria de falar sobre as estradas. Perto de sua casa estava um perigo, 

pois a estrada principal estava abandonada, não estava dando pra passar por ela. Os usuários 

estavam passando por um atalho que também estava muito perigoso passar por ele, próximo a 

igreja da comunidade.  Conversou com o secretário na sexta feira e hoje eles já foram lá para 

resolver o problema. È muito bom quando procuram o secretário e ele manda resolver o problema 

da comunidade o mais rápido. O trecho é apertado e fica   perigoso. Tem horas que o executivo 

passa a patrol e os proprietários ao invés de fazer a cerca mais afastado das estradas, eles vem e 

aproveita e terra para colocar suas cercas. È preciso conversar com eles para resolver a situação. 

O vereador desejou boa semana a todos. No uso da palavra o senhor presidente Fernando Monteiro 

cumprimentou a todos, vereadores, funcionários da casa, ouvintes pelas mídias sociais. Agradeceu 

a Deus por mais uma oportunidade. O presidente comunicou as pessoas que acompanham a 

reunião, que a mesma será transmitida a partir das dezesseis horas, tendo em vista que no horário 

da manhã não foi possível estar transmitindo porque a radio já tem um contrato para uma 

programação a partir das dez horas. Diante disso não foi possível fazer a transmissão da reunião 

da câmara ao vivo. Foi preciso fazer a reunião da câmara mais cedo, devido a uma viagem que os 

vereadores irão realizar em Belo Horizonte. Sobre a escola de Mutamba, como comentado pelo 

vereador Osnar de Cristo, irá encaminhar a cobrança ao poder executivo e também para a 

secretaria de educação. Já fez visita na escolinha junto com o vereador Nivaldo Aparecido, vereador 

Osnar já apresentou indicação e sempre estar cobrando sobre esta situação. Quando estiveram no 

local acharam o prédio até em um bom estado. Todos sabem que é de grande necessidade o retorno 

das aulas naquele local, naquela comunidade e espera que dentro das condições o executivo possa 

olhar e quem saber estar retomando as aulas ali. Em várias comunidades as aulas foram retomadas, 

como São Pedro, Santo Antônio e espera que em Mutamba seja a próxima. Sobre os projetos hoje 

aprovados pelos vereadores, tem certeza que são projetos para melhorar ainda mais para a 

população, para melhorias do município e parabeniza os colegas vereadores pelo desempenho, 

pelo trabalho e pela consciência de sempre estar buscando o melhor para o município, seja com as 

cobranças e também nas votações. Votaram hoje em projetos importantes, tiveram sus 

consciências bastante tranquilas, onde foi feito o melhor para o município. Em relação a copanor, 
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como bem comentado pelo colega Ricardo Lafaiete, todos sabem que não é surpresa todos estes 

relatórios que chegaram aqui na casa, pois infelizmente esta empresa não presta um serviço da 

forma que nosso município deveria receber. Estende a mão, estiveram já conversando com a 

doutora Ana Laura, advogada aqui da casa, para também estar fazendo estas cobranças para a 

população e estarão fazendo o possível para estar oficializando estas cobranças para que a copanor 

exerça realmente um serviço de qualidade para os munícipes. Enquanto eles não o fizerem estrão 

aqui cobrando e caçando uma forma que possa beneficiar a população. Não recebemos um serviço 

adequado e pagamos muito pelo que não recebemos. Isso não é justo. A população pode ter certeza 

que estarão cobrando aqui para que possam encontrar soluções. O presidente parabenizou todas 

as mulher pelo seu dia, 08 de março, mulheres que vem a cada dia ganhando e conquistando seus 

espaços na sociedade de forma muito merecida. Sempre usa a frase que “lugar de mulher é onde 

ela quiser”. A partir do momento que elas correm atrás de seus objetivos e ideias, elas tem plenas 

condições para exercer qualquer função. Parabeniza todas as aricanduvanas, todas as mulheres 

do Brasil, em nome de todas as mulheres aqui da câmara, que são exemplos como profissionais e 

como pessoas de grande importância. Ainda com a palavra o presidente disse que foi muito cobrado 

aqui na casa sobre a escolinha de futebol e agora ela retomou suas atividades, na quarta-feira da 

semana passada e hoje está voltando de forma mais organizada com os horários definidos. Haverá 

atividades todos os dias da semana, todos os alunos que quiser poderão participar, alunos a partir 

de cinco anos de idade até os dezessete anos. È só procurar a secretaria de esportes para estar 

agendando o horário adequado. O aluno que estuda de manhã estará treinando a tarde e quem 

estuda a tarde estará treinando no período da manhã. Assim irão estar dividindo para que os alunos 

possam treinar de acordo com suas idades. Isso será feito pela secretaria de esportes juntamente 

com o profissional responsável pelas atividades. Tem certeza que é uma demanda grande da 

população e os praticantes de esporte, alunos e também os pais vão ficar muito satisfeitos.  O 

esporte é essencial na vida de qualquer ser humano, principalmente para nossa crianças que 

precisam tanto de um lazer, principalmente devido a tudo que aconteceu neste últimos anos. 

Sempre os pais o procuravam questionamento a volta dessa escolinha de futebol. Passamos por 

um momento difícil, mas agora tudo está retomando e que estas atividades sejam colocadas como 

essenciais e voltem a funcionar normalmente.  Sem mais nada a tratar o senhor presidente 

Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu a todos pela presença, desejou uma boa 

tarde 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 sete 

de março de 2022. 
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