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ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia quatro de abril do ano de 2022, 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 Octogésima Primeira 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 expedidos e 

recebidos pela casa. Ofício 014/2022 da secretaria municipal de cultura, esportes, lazer e turismo, 

que convida os senhores vereadores para a 9º- Festa da Cavalgada da Aleluia que será realizada 

nos dias, 16/04/2022 a 17/04/2022 no parque de exposições de Aricanduva. Ofício 016/2022 de 

autoria dos vereadores Fernando Monteiro e Ricardo Lafaiete destinado à secretaria municipal de 

cultura solicitando  o retorno das obras de reforma da quadra esportiva no centro da cidade, de 

modo a proporcionar aos usuários maior conforto e qualidade na prática de esportes, incentivando 

ainda atividades de lazer, bem-estar e a prática de esportes nas mais diversas modalidades e 

solicitando  também que seja informada a data do retorno das obras de reforma da quadra, bem 

como a previsão de término das obras para que a população aricanduvana se mantenha 

devidamente informada.  Leitura do ofício 016/2022 da secretaria municipal de cultura, esportes, 

lazer e turismo em resposta ao oficio 016/2022 dos vereadores Fernando Monteiro e Ricardo 

Lafaiete, esclarecendo que a reforma da quadra está sendo feita com recursos próprios do 

município, razões pelas quais não há previsão para término. Esclarece ainda que está feito o 

possível para que tal reforma seja concluída o mais breve possível dentro das condições do 

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

constantes na pauta. Indicação 002/2022 de autoria do vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 

que indica ao executivo municipal a realização de pavimentação ou bloqueteamento da rua Cidade 
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Nova, a iniciar próximo ao nº 160 se estendendo até o nº 524, bairro Novo Alvorada, neste município 

de Aricanduva. Com a palavra o vereador Cláudio Lafaete falou sobre sua indicação esclarecendo 

que passando pelas ruas do bairro Novo Alvorada na sexta-feira, foi parado e cobrado por 

moradores da Rua Cidade Nova. A rua foi asfaltada nas gestões passadas mas com o tempo 

acabou tendo alguns buracos, onde o executivo iria fazer um recapeamento, porém até o momento 

não foi feito.  Em atenção a cobrança dos moradores fez a indicação para que seja feito ali o 

bloqueteamento ou a pavimentação para melhorar um pouco para os moradores.  Dando segmento 

na sessão o senhor presidente solicitou leitura para votação do requerimento 002/2022 que requer 

do executivo municipal que seja prestada, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, a seguinte 

informação: o valor médio gasto mensalmente pelo município de Aricanduva com energia elétrica. 

Requerimento de autoria dos vereadores; Fernando Monteiro, Nivaldo Aparecido, Geraldo Donizete, 

Raimundo Costa e Geraldo Aparecido. O senhor presidente colocou o requerimento 001/2022 em 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos 

senhores vereadores. Com a palavra o vereador Nivaldo Aparecido disse que o requerimento em 

questão é para terem conhecimento de qual é o gasto do município com energia elétrica, isso para 

que junto ao executivo possam estar buscando recursos para melhorar e ajudar nestes custos. Com 

a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que o requerimento feito em conjunto é para os dá 

uma direção de qual é o gasto da prefeitura municipal de Aricanduva com energia elétrica, visando, 

principalmente que hoje existe meios e inovações tecnológicas capaz de dar ao município um poder, 

porque a partir do momento que o município gera economia, dar a ele o poder de economizar para 

fazer um gasto em algo mais necessário ou de melhor interesse público ou fazer investimentos. 

Somente a partir dos gastos que tem hoje a administração pública, que os vereadores terão a 

capacidade de trabalhar em conjunto para propor inovações/soluções para o município. Ato 

contínuo o senhor presidente colocou em única discussão do plenário a emenda modificativa 

002/2022 que se faz ao Projeto de Lei Nº. 005/2022 “Denomina Quadra Esportiva Caio Lourenço 

Santos a unidade de infraestrutura Esportiva Educacional (Quadra Society), situada na Rua Flor de 

Liz, nº. 24, Bairro Novo Horizonte e contém outras providências” de autoria do vereador Nivaldo 

Aparecido Santos.  Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido falou sobre a 

emenda de sua autoria esclarecendo que a mesma foi apresentada apenas para fazer pequenas 

correções no projeto de lei 005/2022, no que diz a respeito ao nome do homenageado, Caio Manuel 

Lourenço Santos e na data de seu falecimento. Na sequencia o senhor presidente colocou a 

emenda modificativa 002/2022 em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos e a 

mesma foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores.  Dando prosseguimento na ordem 
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do dia o senhor presidente colocou em primeira votação do plenário pelo sistema aberto de votos o 

projeto de lei 005/2022 “Denomina Quadra Esportiva Caio Lourenço Santos a unidade de 

infraestrutura Esportiva Educacional (Quadra Society), situada na Rua Flor de Liz, nº. 24, Bairro 

Novo Horizonte e contém outras providências”, com emenda modificativa 002/2022. O projeto de lei 

005/2022 com emenda foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Nada 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. O vereador Nivaldo disse 

que nas gestões passadas sempre acompanhava o descaso por parte de alguns motoristas com 

veículos da frota do município. Um descaso muito grande, parecia que não trabalhavam com gosto, 

pois não tinham este cuidado. No sábado, vindo de uma comunidade rural pode presenciar um 

veículo do município passando em alta velocidade, em uma estrada que ainda não foi patrolada. 

Devido as muitas chuvas ainda tem muitas estradas sem patrolar e os motoristas não respeitam as 

valas que tem, passam em alta velocidade. Sabe qual motorista que é, não irá citar nomes, mas 

pensa que cada um tinha que cuidar de sua ferramenta de trabalho. Quanto tempo tem que 

Aricanduva emancipou, justamente pelo fato dos veículos rodarem muito é que tinham que cuidar 

mais. Deixa aqui sua indignação e cobrança e espera que o prefeito e secretario tome providências 

em corrigir estes casos. Se lembra bem que tempos atrás era muito dificultoso para as pessoas 

viajar para realizar tratamentos em Itamarandiba, por exemplo. Se lembra bem pois vivenciou isso 

com seu pai e sua mãe e hoje o município tem uma frota, mas ficam com este desmazelo e isso 

não pode acontecer. O vereador Nivaldo disse ainda que esteve presente juntamente com o 

vereador Geraldo Donizete na entrega dos títulos de imóveis urbanos, onde foram entregues cerca 

de setenta títulos para os munícipes e foi de grande importância. Sabe que é só o início, ainda tem 

muitos imóveis para serem medidos, mas já parabeniza o executivo porque em uma visita dele aqui 

na câmara ele disse que estaria regularizando os imóveis aqui do município e realmente alguns já 

estão sendo entregues. O vereador disse que volta a cobrar sobre a quadra esportiva da praça da 

matriz, pois há várias pessoas que gostam de praticar o vôlei, um esporte que já é bem abaixo dos 

demais esportes, não só em Aricanduva, mas no Brasil em geral onde o mais praticado é o futebol. 

Aricanduva tem um grupo que gosta de jogar o vôlei, o executivo iniciou a obra de reforma da 

quadra, mas só deram início e pararam. Quem gosta do esporte está parado, necessitando da 

quadra para a prática do esporte e espera que o senhor prefeito junto com o secretário tomem as 

devidas providências para dar segmento na obra.  O vereador desejou boa semana a todos. Com 

a palavra franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais 
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uma oportunidade, como sempre dito pelo colega Geraldo Santos, mais um dia de aprendizado, 

pois a cada dia que passa aprendem alguma coisa na reunião. Como dito pelo colega Nivaldo sobre 

a entrega dos títulos, achou muito importante porque todos aqueles que acreditaram que se faria 

estes documentos, hoje os receberam. Tiveram pessoas que foram lá e cancelou, mas os que 

fizeram receberam na data de hoje e ficaram satisfeitos. Isso é muito importante, porque o 

proprietário com o documento na mão ele poderá fazer algum financiamento se ele quiser, além de 

outras vantagens. Com este título na mãos ele tem várias facilidades. Parabeniza o senhor prefeito 

por ter dado início, ainda há sim muitas pessoas para fazer, mas já começaram muito bem. As 

pessoas ficaram muito satisfeitas e de suas partes também. Puderam acompanhar a entrega e 

ficaram muito feliz em ver as pessoas com os documentos nas mãos. As vezes cobram muito, mas 

quando algo é feito precisam ser gratos. Cobrou aqui sobre a estrada da Serra Noruega e ontem 

passou por lá e verificou que o serviço foi feito. Deixa também este agradecimento ao executivo. 

Sabe que ainda tem bastante lugares para serem feitos, mas aos poucos vão resolvendo. O 

vereador desejou boa noite a todos. Pedindo para fazer uso da palavra novamente para fazer uma 

complementação, o vereador Nivaldo disse que quando falou a respeito dos motoristas que não tem 

cuidado com os veículos, deixa claro que não são todos. Aqueles que não tem esse zelo sabem 

bem quem são. Com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Cláudio Lafaete disse que tem várias 

cobranças, mas irá deixar algumas. Sobre a questão do encanamento de águas na zona rural do 

município, várias pessoas estão cobrando e eles estão certos, pois precisam cobrar mesmo dos 

vereadores. Em Bem Viver por exemplo, o poço está feito desde a gestão passada, jorrando água 

para fora do poço e o encanamento de água até hoje não foi feito. Não só em Bem Viver, mas em 

várias comunidades. No pátio tem os canos, as caixas e até hoje não tomaram providências de 

fazer o encanamento de água nas comunidades rurais. Estão aguardando para ver se este ano 

começam a fazer este trabalho. O vereador disse que aproveita a oportunidade para agradecer a 

senhora Vânia, funcionária do município, que trabalha na casa de apoio à dezesseis anos, 

desempenhando um excelente trabalho ali, ajudando os munícipes, recebendo a todos muito bem. 

Ela passou em um concurso na cidade de Nova Serrana e foi pra lá, mas deixa seus agradecimentos 

a ela por toda sua dedicação e trabalho junto ao município. Que Deus abençoe que o executivo 

consiga um funcionário bom para dar continuidade ao trabalho que ela deixou, junto a casa de 

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

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, mais um aprendizado, como 

sempre diz em sua palavra franca, que a cada reunião tem a capacidade de aprender bastante. 
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Disse que iniciaria sua fala justamente pelas entregas dos títulos de propriedades que aconteceu 

no dia de hoje à tarde no município de Aricanduva. Evento esse que espera não ser o único, mas 

que aconteça outras vezes, está parabenizando e espera poder aqui falar sobre isso várias outras 

vezes, porque em tempo pretérito cobrou aqui nesta casa sobre uma titularização que estava 

iniciando em Aricanduva. Naquele momento disse que aquela titularização não sairia, porque não 

era a maneira correta de se fazer. Fez requerimento para a prefeitura, a prefeitura mandou alguns 

documentos, mas a resposta que a sociedade queria era se aquilo iria funcionar. Como disse que 

não acreditaria que não funcionaria e de fato não funcionou. Aquele movimento de titularização que 

houve em Aricanduva naquela época, foi simplesmente para ajuntar verba política para questão das 

eleições. Era ano eleitoral, existia, ou até poderia existir outras fontes de recursos, mas aquela era 

uma forma mais rápida e mais fácil. Uma enganação, ali houve um estelionato eleitoral, porque 

queriam ganhar visibilidade com esta organização de lotes em Aricanduva e não aconteceu. Aquilo 

ali é a mesma frauda ocorrida há algum tempo em Aricanduva com as DAPS dos pequenos 

produtores rurais. É o mesmo estilo. Pode ser que as pessoas envolvidas não sejam as mesmas, 

mas os modos operantes são os mesmos. Tomar dinheiro do cidadão de Aricanduva. Se lembra 

até hoje e sempre tem alguém reclamando sobre a questão das DAPS. Pessoas que hoje não 

conseguem fazer sus DAPS, porque naquela vez alguém pegou suas documentações, fez DAP, 

tinha produtor rural que entregava muitos litros de leite sendo que não tinha sequer uma vaca no 

cadastro do IMA. Quando houve o cruzamento de dados estas pessoas foram pegas. Acredita que 

isso ainda vai gerar mais transtornos pela frente. Hoje parabeniza o prefeito Valdeir que está 

realizando de fato o procedimento para dar direito as pessoas, direito de propriedade. A pessoa que 

recebeu o título pode bater no peito e falar que é proprietário. Antes ela era apenas posseira. Esse 

direito de propriedade lhe garante uma vastidão de direitos. Direitos de inserir em créditos 

bancários, de conseguir financiamento para construção da casa própria, se já não tiver, ou para 

melhoria dela, conseguir financiamento no banco para questões de algum evento que a pessoa 

queira fazer.  Facilita a vida, são direitos sociais que a pessoa está adquirindo, direito de propriedade 

dela. Foram entregues no dia de hoje setenta títulos, não esteve presente na entrega destes títulos 

mas sabe que várias pessoas ali estiveram acreditando que era daquela titularização que eles 

pagaram oitocentos reais. Esse foi o valor cobrado das pessoas naquela época falsa do prefeito 

Orlando que enganou muita gente. Estas pessoas deveriam sim procurar a justiça para terem seu 

dinheiro de volta. Quiçá uma indenização porque foram enganados.  Espera que logo o nobre 

prefeito Valdeir faça um novo evento dessa natureza para entrega de títulos, todos os vereadores 

foram convidados e parabeniza o nobre prefeito por este evento e alerta a população de Aricanduva 
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para ficarem atentos a veiacos, por assim dizer.  Pessoas más intencionadas. Ainda com a palavra 

o vereador disse que já que estão falando de pessoas más intencionadas, pessoas desonestas 

dentro da própria administração pública, quer estender isso para fora. Como advogado tem sido 

imensamente procurado pela população por um golpe chamado golpe do facebook, onde a vítima 

recebe uma mensagem com algumas fotos, em sua maioria são pessoas do sexo masculino que 

são contactadas, onde na maioria das vezes uma mulher começa uma conversa perguntando e 

indagando a vítima e puxando de sua boca informações. A pessoa que está caindo no golpe, ele 

mesmo vai dando as dicas que serão usadas pelo estelionatário. O caminho é dado por quem está 

caindo no golpe. Depois da conversa costuma-se passar fotos de mulheres semi-nuas e até mesmo 

nuas. Depois aparece uma ligação no celular da vítima falando que é delegado da polícia de uma 

cidade tal e que para não continuar o processo, a pessoa tem que depositar tantos reais. Tem 

negociações aqui em Aricanduva que a pessoa já estava pagando a seis meses. Todo mês a pessoa 

ia e depositava quinhentos reais achando que estava ficando livre do processo. A pessoa caiu em 

um golpe. Não são somente pessoas do sexo masculino. Aqui em Aricanduva tem pessoas do sexo 

feminino que também caiu nesse golpe. Faz esta alerta, tirou esse tempinho para falar disso, 

quando receberem qualquer mensagem suspeita, pode ligar para sua pessoa. Faz questão de sair 

de sua casa, pegar este telefone para conversarem com este famoso delegado que não existe. O 

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

a todos e agradeceu a Deus por mais um dia.  Disse que assim como o colega Cláudio Lafaete, 

também deixa registado os seus agradecimento para a funcionária do município Vânia que trabalha 

na casa de saúde em Belo Horizonte. Trabalha no município há vinte e dois anos na área da saúde, 

é reconhecedor do trabalhado da Vânia, e é muito grato a ela. Várias vezes ela deixou seus 

assuntos particular para ajudar a resolver os problemas dos pacientes de Aricanduva e até mesmo 

algum assunto dos motoristas, quando estes não tinham conhecimento para resolver em Belo 

Horizonte. Ela lutou muito, fez faculdade e conseguiu passar em um concurso na cidade de Nova 

Serrana. Esse era um sonho dela e graças a Deus agora ela conseguiu. Deixa uma sugestão para 

que a casa faça um oficio agradecendo a Vânia por toda sua dedicação, pelo tempo que contribuiu 

com o município na prestação de seus serviços. Pede que a casa faça este oficio e tem certeza que 

todos os vereadores vão sim assinar. Deixa seu abraço à ela em nome de todos os aricanduvanos.  

Tudo que ela pode fazer para ajudar os munícipes ela fez. Foi seguir uma nova carreira, era o seu 

sonho, agora ela conseguiu e que Deus a abençoe onde ela estiver. O vereador desejou boa 

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 fazer uma reclamação, 
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baseada nas indicações feitas na casa pelos vereadores Nivaldo, Cláudio Lafaete e Geraldo 

Donizete, a respeito do carro para ficar na casa de apoio para carregar os pacientes. Foi cobrado 

nesta semana sobre esta situação, onde pessoas que vão lá para realizar seus tratamentos e muitas 

às vezes não tem dinheiro para pagar carro para irem aos hospitais. O pedido já foi feito várias 

vezes através de indicações, mas pede mais uma vez que seja levado ao conhecimento do senhor 

prefeito para resolver esta questões para estes pacientes. São cobrados da população e precisam 

cobrar do prefeito para que possa resolver este problema para a população de Aricanduva. O 

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

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que a respeito do 

oficio recebido na casa, em nome dos demais atletas que praticam o vôlei que estão indignados, 

pois como se inicia uma obra sem ter feito um projeto, sem ter um planejamento, sem ter o recurso. 

Como dito pelos próprios atletas, porque não aguardaram ter o recurso para depois iniciar a reforma. 

Os atletas não estão podendo praticar o esporte, porque iniciaram a obra, pararam e estão 

aguardando recurso para terminar. Não entendeu o porquê, pois disseram que o material já estava 

todo guardado no pátio para a reforma. A respeito da rua Hozanan de Melo, gostaria de falar a de 

sua iluminação pública. Foi cobrado esta semana sobre esta questão e irá solicitar estas 

informações do nobre senhor prefeito para que ele possa dá uma posição para a população. A rua 

tem um tráfego grande de pessoas, muitas pessoas que moram no bairro Alvorada e Novo Alvorada 

e que participam de cultos na igreja Assembleia aqui no centro, passam pela rua a noite, muito 

escura e perigoso.  O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra franca o vereador 

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

disse que sobre a iluminação da cidade, conversou com o prefeito e ele disse que está esperando 

um pouquinho, porque quer trocar todas as lâmpadas da cidade. Quer fazer o serviço todo de uma 

vez. É bom procurar resolver o problema e fazer o serviço o mais rápido, pois a população cobra 

muito e estão certos em cobrar mesmo. É preciso resolver este problema o quanto antes. O 

vereador desejou boa noite a todos. No uso da palavra o senhor presidente cumprimentou os 

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

agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Cumprimentou o senhor Nivaldo, 

assistente da reunião, o agradeceu pela visita e que volte outras vezes. Convida toda população a 

estar presente nas sessões, ou acompanhar pelas lives via faceebook ou pela rádio Aricanduva FM, 

mas é sempre bom estar recebendo a população na casa, pois isso é de uma importância muito 

grande para o trabalho do legislativo. O presidente disse que sobre algumas demandas que foram 

cobradas por alguns vereadores em sessões anteriores, esteve hoje na secretaria municipal de 
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saúde e conversou com o nobre secretário Felisberto Oliveira. Uma das demandas era sobre os 

atendimentos médicos na comunidade de Ilha. Todos sabem que estes atendimentos não estavam 

acontecendo há algum tempo e através da secretaria municipal de obras, estiveram no local 

reabrindo algumas estradas que estavam intransitáveis e este atendimento será retomado na 

comunidade a partir do dia onze de abril. Uma boa notícia para os moradores da comunidade de 

Ilha. O compromisso da secretaria municipal de saúde é de estarem fazendo estes atendimentos 

mensalmente. É uma comunidade que fica distante do município e a prefeitura estar tentando 

buscar formas de prestar a estes moradores um atendimento mais acessível e adequado. Esteve 

olhando também a questão das emendas impositivas indicadas por uma parte dos vereadores para 

compra de uma van ou micro-ônibus, e a outra parte dos vereadores indicaram para realização de 

cirurgias eletivas e exames. Até o momento não foi adquirido o veículo. O executivo tem até o final 

do ano para cumprimento das emendas impositivas, mas acredita que assim que possível o 

executivo fará a compra.  Sobre as cirurgias eletivas, até comentado pelos vereadores, o secretário 

de saúde relatou que ainda não foi utilizado o recurso ainda. Disse que a partir do momento que for 

utilizado o recurso destinado pelos vereadores através da emendas impositivas, será encaminhado 

um relatório aqui para casa contendo com que foi gasto aquele recurso, em quais exames e cirurgias 

foi usado.  Foi uma cobrança que fez à secretaria municipal de saúde, esse também foi um 

compromisso que fizeram também com esta casa através do nobre senhor prefeito e também do 

secretário de saúde em estarem trazendo detalhado de como este recurso foi utilizado. Em relação 

a reforma da quadra, deixa mais uma vez sua cobrança para que esta obra possa ter uma 

continuidade o mais rápido possível. Em conversa com os praticantes de vôlei do município eles 

relataram a falta que estão sentido de voltarem com a prática do esporte. É preciso que a reforma 

seja retomada o quanto antes para que eles possam voltar a praticar o esporte que tanto gostam.  

Sempre fala que o vôlei é um esporte pouco incentivado em todo canto do nosso país. Não só no 

nosso município, mas em geral é um esporte pouco praticado. Acha que aqueles poucos que 

gostam devem sim ter um atendimento especial. Deixa mais uma vez sua cobrança junto à 

secretaria de cultura esportes e lazer. Esteve até conversando com o secretário de esportes e ele 

disse que o pedreiro estaria trabalhando diariamente na obra, é que é uma obra feita com recursos 

próprios. Conversou também com o prefeito e ele disse que estaria priorizando esta obra para que 

fosse resolvido o quanto antes. Hoje foi recebido pela casa a resposta da secretaria de cultura, 

chegou até um pouco diferente daquilo que tinha conversado com o secretário de esportes e com 

o prefeito, mas estarão cobrando para que possa ser retomado o quanto antes e fazer aquilo que 

os praticantes do esporte estão cobrando. O presidente disse que sobre o comentado pelos colegas 
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vereadores a respeito da agora ex-funcionária do município de Aricanduva, senhora Vânia, apesar 

de não ter um contato pessoal com ela, mas sempre ouviu falar muito bem de sua pessoa, de seu 

trabalho, sempre exerceu seu trabalho com bastante responsabilidade e carinho com aqueles que 

passavam pela casa de apoio. Já teve familiares e amigos fazendo tratamentos em Belo Horizonte 

e ela sempre teve um carinho com cada um que por ali passou. Deixa aqui seu agradecimento pelo 

seu trabalho e sua dedicação e o que tiver no alcance desta câmara, estarão fazendo sim, algo 

simbólico em agradecimento a ela. Sem mais nada a tratar o senhor presidente Fernando Monteiro, 

mais uma vez agradeceu a todos pela presença, desejou uma 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 quatro de abril de 2022. 

__________________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 
Presidente 

_________________________________________________ 
Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 
_______________________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 
1º Secretário 

_______________________________________________ 
Geraldo Donizete Santos 

Vereador 
_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 
Vereador 

________________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 
Vereador 

________________________________________________ 
Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 
______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 
Vereador 

__________________________________________________ 
Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 
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