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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia vinte e um de março 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 Septuagésima Nona 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 e convites recebidos na casa. Comunicado dos 

professores da Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão comunicando que com o 

propósito de lutar pelos seus direitos estarão se unindo aos demais professores da rede 

estadual de educação de Minas Gerais que estão em greve na luta pelo pagamento do 

reajuste de 33,24 % do Piso Nacional da educação que o governador Zema se recusa a 

pagar mesmo sendo garantido por lei. Pedem o apoio de todos da população. Convite da 

Câmara Municipal de Diamantina, na pessoa de seu presidente, senhor Edivan Soares 

convidando os senhores vereadores a participar do Encontro da União dos Vereadores do 

Estado de Minas Gerais em Diamantina nos dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco 

de março do corrente ano. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente 

solicitou leitura de indicações constantes na pauta. Indicação 002/2022 de autoria do 

vereador Nivaldo Aparecido Santos que indica ao executivo municipal a disponibilização de 

um veículo e motorista exclusivo para o atendimento dos pacientes da casa de apoio em 

Belo Horizonte, visando leva-los e busca-los nas clinicas onde os mesmos realizam seus 
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tratamentos médicos. Com a palavra o vereador Nivaldo justificou sua indicação 

esclarecendo que na casa de apoio necessita de um veículo para transportar os pacientes 

até as clínicas e os hospitais, porque muitos pacientes não tem como pagar taxi ou uber 

para ir aos hospitais e muitos também não conseguem andar dentro da cidade. A indicação 

já foi feita pelo vereador Geraldo Donizete e Cláudio Lafaete. Reforça o pedido através da 

indicação e espera que o executivo atenda o pedido para melhorar um pouco para estes 

pacientes que fazem tratamento fora do município, pois todos sabem que não é fácil. A 

pessoa já está fragilizada realizando tratamentos e ainda precisa ficar esperando ônibus ou 

outros meios de condução, isso não é fácil. Dando sequencia na ordem do dia o senhor 

presidente colocou em única discussão do plenário o projeto de lei complementar 005/2022 

“Dispõe sobre alteração da jornada de trabalho e vencimento básico do cargo de 

engenheiro civil, e altera o vencimento do cargo de procurador jurídico, e dá outras 

providências”. Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que 

o projeto que traz dois assuntos e que são tratados por lei complementar e diz respeito ao 

horário de trabalho do engenheiro que seria de vinte horas semanais e agora passando 

para trinta horas semanais, se deve ao grande aumento de serviços do município e o 

prefeito achou por bem alterar a jornada de trabalho e automaticamente quando se altera 

a jornada de trabalho vem-se acompanhada do respectivo aumento das horas trabalhadas. 

No caso o aumento será de vinte horas para quarenta. Sobre a remuneração do assessor 

jurídico se dá em virtude do defaso, é bom dizer que não só do assessor jurídico, mas 

aqueles que ocupam cargos políticos desde 2012, eles não tem se quer nenhum aumento. 

Tanto os vereadores que são subsídios, quanto os secretários municipais. Então há de 

fazer esta correção. Aproveita o ensejo para, quando se fala de aumento dizer que logo 

chegará aqui na casa aumento para os professores que é algo que lhe parece que os 

professores da Escola Estadual já estão reivindicando. Com a palavra e em sua discussão 

o vereador Ricardo Lafaiete disse que como dito pelo colega vereador Geraldo Aparecido, 

é um projeto que veio para ser votado pela casa contendo reajuste salarial e em sua opinião 

acha mais que justo porque o salário está bem defasado e é um serviço que contribui muito 

pelo município. Com a palavra o nobre presidente falou sobre o projeto esclarecendo que 

em relação ao cargo de engenheiro há uma necessidade muito grande, pois só vinte horas 
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de trabalho não consegue atender o município e a demanda de obras hoje é muito grande. 

Na verdade, o executivo municipal tem uma necessidade grande na aprovação do projeto. 

Sabemos que tem várias obras em andamento e agora terá também a construção da nova 

sede da prefeitura e assim a demanda está muito grande. Sobre o vencimento do cargo de 

procurador jurídico do município, o mesmo encontra-se muito defasado, principalmente 

devido à grande responsabilidade que exige o cargo. Nada mais justo ter estes aumentos 

salariais, principalmente para quem desempenha um bom serviço no município. Ato 

continuo o senhor presidente colocou o projeto de lei complementar 005/2022 em única 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos. O projeto de lei complementar 005/2022 

foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O vereador Osnar justificou seu 

voto dizendo que ficaria muito mais feliz se tivesse um projeto aqui na casa concedendo 

aumento para todos os cargos.  Lógico que carga horária não tem como aumentar de todos 

os cargos. Por exemplo, o motorista começa as sete horas e não tem horário de parar, mas 

ele tem aquelas horas que ele tem que cumprir. O motorista de veículos leves por exemplo, 

recebe hoje um mil e dez reais e o salário mínimo está hoje mil e duzentos. É com urgência 

que necessita de um projeto aqui na casa para sim dar mais valor ao funcionário municipal 

de todos os cargos. Com a palavra o nobre presidente complementou a fala do nobre 

vereador Osnar de Cristo dizendo que realmente há uma defasagem muito grande dos 

salários, mas esclarece para os colegas que o executivo está analisando esta situação, 

elaborando impactos financeiros para ver a viabilidade dentro do município e também como 

muito cobrado pelo colega vereador Nivaldo e ainda demais vereadores sobre as diárias 

dos motoristas que sempre viajam para outras cidades que  também está bem defasada e 

infelizmente muitas vezes o valor recebido não dá nem para os motoristas se alimentarem 

direito. Sabe que estes projetos precisam serem analisados com uma certa urgência, dentro 

das condições do município. Dando segmento com a sessão o senhor presidente 

comunicou aos senhores vereadores que durante a reunião das comissões foi apresentada 

pelo vereador Nivaldo Aparecido emenda modificativa 002/2022 para fazer pequenas 

alterações ao 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, número 24, Bairro Novo Horizonte e contém outras providências”. Em seguida o senhor 
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presidente colocou em primeira discussão do plenário 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, número 24, Bairro Novo Horizonte e contém 

outras providências”. Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido 

disse que o projeto é uma homenagem ao Caio Manuel Lourenço Santos que era 

funcionário da prefeitura, seu sobrinho e veio a falecer em junho de 2021 e agradece ao 

executivo pela homenagem. Falando o pouco do Caio, ele faleceu com apenas dezenove 

anos, além se de ser um bom funcionário era também um esportista que gostava muito do 

futebol, representava Aricanduva em várias outras cidades. O único título que Aricanduva 

tem, participando de regionais em outros municípios, ele estava participando, foi quando 

Aricanduva ganhou em Angelândia. Caio participou também da escolinha de futebol 

viajando para várias outras cidades, jogou também na cidade do galo, no centro de 

treinamento do Atlético Mineiro. Se lembra que um dia ele chegou e disse que era 

cruzeirense, mas teve o prazer na época de conhecedor um dos grandes jogadores do galo 

e relatou que ele o cumprimentou e que era um cara muito humilde e o desejou boa sorte. 

Agradece muito ao executivo, pois esta homenagem é de grande importância. Com a 

palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que a homenagem ao 

Caio Manuel é mais que justa. Se lembra que quando do campo de futebol fez um 

requerimento para que fosse homenageado um grande amigo, Antônio da Paixão Gandra, 

o Toizinho da Sinhá, da mesma maneira se lembra que fez requerimento para nomear uma 

unidade de saúde com o nome do senhor Rui Leão, porque são pessoas que tinham 

vínculo. Toi da Sinhá era um grande esportista na cidade à época. A mesma coisa Caio 

Manuel. Um grande esportista   e que ficou marcado na memória das pessoas e a melhor 

maneira de ficar marcado de uma forma mais enfática é nomear, no caso aqui, dá o nome 

a um espaço público e um espaço público na qual a pessoa tinha vínculo. Assim como o 

senhor Rui que todos sabem que entre aspas era um médico que tinha aqui na época que 

éramos pequenos. Sinceramente cresceu entendendo que o Rui era médico. Caio Manuel 

sempre que falava de esportes se lembrava dele, assim como o Toi da Sinhá. Com a 

palavra e em sua discussão o vereador Osnar disse que é um projeto de grande 

importância, é suspeito para falar porque Caio era muito seu amigo, mas não tem jeito de 
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homenagear as pessoas em vida, infelizmente o projeto só pode ser dessa natureza. Como 

vereador, sabe que é falho, mas deixa registrado aqui, pois já deveria ter trago aqui para 

casa projeto dessa natureza para homenagear o senhor Cisa Sarapião e também do 

Marquinhos Perino. Cisa, ex- funcionário da prefeitura, trabalhou lá durante muitos anos e 

Marquinhos ex- vereador. Se Deus quiser quer trazer estes projetos aqui para casa nas 

próximas sessões. Ato contínuo o senhor presidente colocou em primeira discussão o 

projeto de lei 007/2022 “Autoriza a cessão de uso e doação de bens à Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Capucho, com sede neste município, para fins que 

especifica e dá outras providências”.  Pedindo a palavra o vereador Geraldo Aparecido fez 

um requerimento verbal ao nobre presidente solicitando se fizesse toda a tramitação no 

projeto de lei 007/2022, conforme dispõe o regimento interno da casa em seu artigo 138, 

inciso V.  Entende que é uma quebra de regimento, mas o plenário é soberano. Sabe que 

não vai haver objeção, até porque foi pedido por sua pessoa que não fosse votada a 

urgência especial, justamente para que o pessoal da comunidade pudesse participar da 

reunião.  O senhor presidente então colocou o requerimento do vereador Geraldo Aparecido 

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

unanimidade dos senhores vereadores. Assim sendo e dando segmento na sessão o 

senhor presidente colocou em primeira discussão do plenário o projeto de lei 007/2022. 

Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido disse que estão presentes 

na sessão alguns moradores de Capucho representando a comunidade, representando a 

Associação e esse mini trator que vai ser doado a eles é de grande importância, pois vai 

estar ali ajudando na produção. Já teve a oportunidade de visitar e viu que realmente é 

difícil. Como dito pelo colega Cláudio Lafaete, também já morou muito na roça, sua mãe 

produzia farinha e levantava duas horas da manhã para rapar a mandioca. È muito 

trabalhoso, muita mão de obra e estes equipamentos vão ajudar bastante. Com a palavra 

e em sua discussão o vereador Geraldo Donizete disse que o projeto já foi bem discutido 

quando em conversa com os produtores da comunidade. Com a palavra e em sua 

discussão o vereador Cláudio Lafaete disse que o projeto foi bem discutido aqui na casa 

juntamente com o pessoal da comunidade. Com a palavra e em sua discussão o vereador 

Geraldo Aparecido disse que é com grande emoção e alegria que vem hoje discutir este 
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projeto na casa, presentes hoje na sessão os participantes da Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais de Capucho, em sua maioria, eles tem uma labuta diária,  

às vezes de três horas da manhã até as vinte e duas horas e necessitam de equipamentos 

para melhorar a dinâmica de trabalho. Logicamente hoje com as novas tecnologias, a ideia 

é que se produza mais com menos tempo e com menos força de trabalho. O importante da 

Associação é a força de vontade é em produzir e em trabalhar em comunidade. Nos foi 

relatado aqui hoje que eles produzem a farinha e que tem um plantio de mandioca em 

associação. Isso é uma parte que até anotou porque acha muito importante. A Associação 

em suas maiorias que conhece não tendem a uma produção comunitária. Essa Associação, 

pelo seu diferencial tem uma produção comunitária, aquela produção que pertence à 

Associação, pertence a todos. Provavelmente produzem a farinha e no final fazem a divisão 

entre os associados.  Além disso tem as produções individuais que usam a estrutura da 

Associação para produção. Parabeniza a Associação pelo seu funcionamento. É uma das 

poucas que funciona e funciona bem aqui em Aricanduva. Tem a tristeza em dizer que no 

município de Aricanduva já temos Associações que houve o encerramento das atividades. 

Isso é triste de dizer. A alegria nossa seria ouvir dizer que houve a criação para fortalecer 

um determinado ramo, uma determinada atividade, mas não é o caso. Irá pegar pontos que 

foram ditos pelos próprios moradores da comunidade, os associados e relatar que a 

Associação do Capucho visa principalmente, criar maneira de fixar o jovem na propriedade. 

É o que foi dito por vários deles aqui, principalmente pelo senhor Antônio de Jesus quando 

ele relata a questão até mesmo do próprio filho e o filho relata a questão de estar em 

determinado momento estar assumindo aquele papel que o pai tem na Associação. O 

Francis que hoje é técnico agrícola, que com certeza tem conhecimento e a Associação só 

tem a ganhar com a presença de um técnico ali. Criação de emprego e renda, pelo Francis 

mesmo foi dito que com os benefícios que estão ganhando, mini trator, lavador, torrador e 

uma prensa, ela tem capacidade de gerar emprego e renda.  Emprego e renda para 

abranger mais, trazer mais sócios para dentro ou para os filhos dos associados. Foi falado 

também sobre a qualidade e a diversificação da mandioca. Ela é de uma diversificação 

muito grande, cria determinados produtos à base da mandioca. Se utiliza a mandioca em 

quase tudo, não se perde nada da mandioca. Desde a folha à raiz que é a mandioca em si. 
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Tudo se aproveita, nada se desperdiça. Isso é importante e a Associação com certeza já 

traz esta dinâmica. Faz a farinha e aquilo que sobra provavelmente usa para a criação. Foi 

dito pelo João Zidorio, sobre a questão da fuga dos jovens das comunidades. Ele fala que 

as vezes um jovem sai da nossa comunidade para trabalhar em uma cidade grande e 

ganhar um salário de mil e seiscentos reais e que existe a possibilidade desse jovem 

permanecer na comunidade rural e ganhar este mesmo valor pela Associação, com a 

produção de farinha ou produção de equivalente. Outra que dos mil e seiscentos que ele 

ganhar aqui na comunidade que ele reside, ele gasta menos, pois não vai ter aluguel e os 

gastos vão ser muito menos. Aí implementa que os riscos de vida são menos, a qualidade 

de vida é maior, porque a pessoa vai estar vivendo com a família e vai ter uma qualidade 

de vida muito melhor do que viver fora. Francis ressaltou a questão do valor da emenda e 

o valor dos produtos a serem adquiridos. Os produtos adquiridos, quando solicitou a 

emenda do deputado, realmente dava para comprar muita coisa. Sentaram, olharam e dava 

sim para comprara muita coisa. Mas houve uma alta muito grande dos equipamentos, 

principalmente do inox.  Todos os equipamentos que vão ser comprados, são materiais que 

passam por uma vistoria para receber a certificação. Com esta alta vai ser possível comprar 

menos equipamentos. O vereador Geraldo Aparecido disse que por fim gostaria de 

agradecer a Emater que sempre está presente, é uma parceria e nas reuniões que teve a 

Nargla esteve sempre presente os orientando, orientando a Associação, orientando os 

pequenos produtores rurais, a agradece muito. Agradece a Emater na pessoa da Nagla e 

agradecer também o Jairinho que é fiscal sanitário de Aricanduva, e também esteve 

presente nas reuniões e futuramente irá fazer o serviço da certificação da Associação para 

a venda do produto. Como dito pelos vereadores o projeto foi bem discutido, agradece a 

participação de todos aqui da casa, fica muito feliz em receber os membros da Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais aqui na casa. Sabe que pelo trabalho que exercem, pelo 

trabalho que executam no dia a dia não tem condições de estarem participando de todas 

as reuniões, mas nesta reunião específica entendia ser importante e entende que fizeram 

suas partes em estar presentes para os prestigiar. Por fim, como foi dito por todos os sócios 

aqui presentes, agradece e parabeniza, na pessoa do senhor Antônio Zidório que é um 

verdadeiro líder para a comunidade, nos relatou aqui que foi presidente da Associação por 
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quatro vezes seguidos, depois se passaram mais dois anos e ele volta a ser presidente 

novamente. Precisamos destas pessoas nas nossas comunidades. Foi dito pelo João 

Zidório que precisamos criar nestas comunidades estes líderes e que a escola faz isso de 

uma certa forma. Precisamos mesmo, porque estamos deixando as nossas comunidades 

sem estes líderes e precisa dessa purificação, ideias novas, trazer pessoas novas para 

liderança. Não que esteja aqui dizendo que o senhor Antônio não merece mais ser o líder 

da comunidade, ao contrário. Francis vai ocupar o lugar do pai para regenerar e dar uma 

ideia nova e o Antônio Zidório vai passar a ser um mentor seu, um auxiliar seu. Deixa aqui 

os parabéns para o senhor Antônio Zidório em especial pela labuta na Associação, não 

poderia deixar de dizer de algo dito pelo próprio Antônio que é o senhor Laer. Laer é o faz 

tudo na Associação por assim dizer. O parabeniza por isso e que Deus abençoe que a 

Associação receba estes objetos e faça bom uso deles. Com a palavra e em sua discussão 

o vereador Ricardo Lafaiete disse que gostaria somente de acrescentar a respeito de se 

fazer toda a tramitação do projeto hoje, pois isso irá agilizar para que a Associação receba 

este recurso e tem certeza que não só a Associação, mas sim todo o município estará 

ganhando com isso. Ato continuo o senhor presidente colocou o projeto de lei 007/2022 em 

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

Donizete disse que o projeto é muito importante e irá fazer uma grande diferença não só 

para a Associação de Capucho e sim para benefício de todo nosso município. Com a 

palavra e em sua segunda discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que só para 

complementar, pois já falou o que teria que falar em sua primeira discussão, mas para 

complementar, já teve algumas reuniões com o prefeito municipal solicitando aquilo que 

entende ser um fortalecimento para as Associações, que seria a transferência do serviço 

de aração de terras para as Associações e que as Associações se deliberam sobre isso, 

na mesma maneira a transferência de trator agrícola para as comunidades, juntamente com 

um funcionário. Entende que são mecanismos que estão em seus alcances para fazer 

fortalecer as Associações. Dando segmento com a sessão o senhor presidente colocou em 

primeira votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 007/2022 e o 

mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Em seguida o senhor 

presidente colocou em segunda votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto 
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de lei 007/2022 e também 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. Agradeceu os moradores da comunidade de Capucho, hoje na casa representando 

a Associação. O vereador Nivaldo falou sobre a questão da dengue, onde está havendo 

alguns casos no nosso município e é preciso que cada um de nós façamos o nosso papel, 

evitar deixar água parada, não jogar entulhos em lotes vagos, pois se cada um fazer sua 

parte conseguiremos acabar com estes focos da dengue.  O vereador desejou boa noite e 

boa semana a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a 

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

moradores da comunidade de Capucho, desejou boas vindas e que retornem sempre que 

for possível, pois é um prazer recebê-los aqui e principalmente dando um voto para que a 

Associação seja beneficiada. Crê que a Associação está sendo suas parceiras, porque 

quando se unem para estar em Associação e fazendo com que aumente a renda desta 

Associação, ela está ajudando e muito o município. Precisamos de uma fábrica de farinha 

por perto para não haver a necessidade de buscar longe e Capucho é quase dentro de 

nossas casas. Hoje foi uma reunião muito importante onde os vereadores puderam dar um 

voto para beneficiar a Associação de Capucho.  O vereador desejou boa noite a todos. Com 

a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por 

mais uma oportunidade. Cumprimentou os moradores de Capucho, os agradeceu pela 

presença. Disse que a reunião de hoje foi muito proveitosa, puderam contar com os 

moradores da comunidade de Capucho. O vereador disse que gostaria de deixar registrado 

algumas reclamações, pois esteve andando hoje pela zona rural, nas comunidades de 

Quebrabó e São Pedro e Serra e por onde passou recebeu cobranças dos moradores sobre 

a colocação de água encanada. Falou sobre isso na reunião passada, tem várias indicações 

na casa a respeito. O ano de 2021 findou e o prefeito não tomou as devidas providências e 

o pessoal está esperando providências na colocação desta água encanada nas 

comunidades rurais. Não só nas comunidades que citou, mas em várias comunidades, 

como já foram feitas indicações aqui na casa por vários vereadores. Inclusivo tem indicação 
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para a comunidade de Capucho também. Esteve lá alguns dias atrás e foi falado sobre esta 

água na comunidade. Sobre a indicação de autoria do colega Nivaldo para colocação de 

um veículo na casa de apoio, sempre lutou aqui para a colocação desse carro ali para 

atender melhor os pacientes, principalmente aqueles que realizam tratamentos contra o   

câncer. Muitas vezes o paciente vai para Belo Horizonte e fica lá a semana toda e tem que 

pagar uber ou táxi para irem aos hospitais e isso fica muito caro para eles. Pede ao prefeito 

que tome providências e coloque este veículo ali para estar ajudando um pouco a 

população. 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. A cada reunião é capacitado um 

pouco mais, aprende um pouco mais. Hoje um grande aprendizado com a participação em 

massa dos associados, dos moradores da comunidade de Capucho, fica muito feliz de eles 

terem tirado um tempinho para estarem aqui hoje presente. Já os agradeceu e volta a 

agradecer a todos aqui presente, a qual o faz em nome do senhor Antônio Zidório, como 

foi dito por todos que é considerado um líder daquela comunidade.  Disse que iniciaria sua 

palavra franca até por um ofício que está solicitando aqui na casa que fosse feito e 

encaminhado ao DER para saber sobre o ônibus intermunicipal de Aricanduva para 

Capelinha. Foi relato alguns problemas neste ônibus, que está sendo um ônibus para 

transporte escolar. As vezes a pessoa está lá esperando um ônibus, chega um ônibus 

escolar, eles não entram neste ônibus e acaba o perdendo. Entende que teria que ser um 

ônibus que teria que estar de alguma maneira demonstrando que viria para Aricanduva.  

Chega um ônibus no local, pintado de transporte escolar, às vezes um aricanduvano que 

mora fora, chegou e está ali aguardando, vai aguardar um ônibus que apareça escrito 

Aricanduva à Capelinha, Capelinha à Aricanduva. Um ônibus com uma faixa escrito 

transporte escolar, o próprio ônibus está dizendo que é de transporte escolar.  Irá fazer o 

requerimento para o DER para que ele faça a fiscalização necessária. Irá analisar também 

com o executivo, de que forma ele pode cobrar isso, pois entende que há uma parcela de 

fiscalização que é do executivo, porque o ônibus presta um serviço não de qualidade. 

Presta um serviço aos cidadãos de Aricanduva e é necessário que se faça estas correções. 

Inclusivo um dos casos acabou dando polícia, porque o morador aqui de Aricanduva acabou 



                            Página | 11  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

desentendendo com a pessoa, chamaram a polícia e foram para a delegacia para resolver 

a situação. Olha o pé que chegou. E o pior é que o morador está certo. O aricanduvano 

está certo, pois ele chegou de São Paulo e não sabe que aquele ônibus de transporte 

escolar é o ônibus que faz o transporte rodoviário intermunicipal. Teria que ter uma 

caracterização no ônibus.  Ainda com a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que 

na quarta- feira haverá uma reunião e esta reunião é para falar sobre a compra de terra, 

financiamento de terras. A secretaria municipal de agricultura estará recebendo uma equipe 

que estará trabalhando nesta questão, lhe parece que são de Araçuaí. A reunião vai ser as 

dezessete horas, não sabe falar sobre o projeto, só sabe dizer que é para compra de terra 

no valor de até cento e setenta mil reais. A pessoa tem que ter esta qualidade de produtor 

rural, tem que está cadastrado na DAP, no MDA, hoje nem é mais MDA. A pessoa tem que 

estar com estas qualificações para poder participar do programa para aqueles que quiserem 

estar adquirindo a terra. Convida as pessoas, foi até bom as pessoas de Capucho estarem 

aqui hoje, tem certeza que muitos gostariam de estar comprando uma terra em suas 

comunidades. Pede aos interessados para entrar em contato com a secretaria municipal de 

agricultura para se inteirarem melhor sobre o programa.  O vereador Geraldo disse que hoje 

o prefeito se deslocou para a comunidade de Ouro Fino para resolver uma questão d água 

dali. Sabe que vários vereadores aqui já fizeram indicações sobre água para aquela e 

outras comunidades. Foi dito aqui hoje que houve indicação de colocação de água para a 

comunidade de Capucho, participa lá e sabe da necessidade, inclusive na própria fábrica é 

preciso resolver a questão da água. É um ponto a ser resolvido, mas com fé em Deus irão 

resolver este problema na Associação de Capucho. Por fim, deixou para dizer sobre a greve 

dos professores da rede estadual, parabeniza estes professores que aderiram à greve, 

porque temos um governador que não cumpre aquilo que diz. Gosta de dizer isso até pela 

área de segurança pública, justamente por ser policial militar, onde ele garantiu um 

aumento, mandou o projeto para a assembleia, e depois do projeto votado ele diz que não 

queria mais e vetou o projeto. É um governador que não cumpre suas promessas. Esse 

aumento de mais trinta e três por cento que os professores estão reivindicando, ele já é 

discutido em uma lei bem anterior, mas que entraria em vigor agora em 2022. Esse mesmo 

aumento também, já pode até adiantar, os professores da rede municipal de Aricanduva 
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irão receber. Acredita que o prefeito deve mandar um projeto para esta casa na próxima 

semana, concedendo este aumento de trinta e três por cento para os professores da rede 

municipal de educação. Foi feito alguns comentários sobre aumento salarial e 

recomposição, pelo nobre vereador Osnar. Realmente se faz necessário, tem salários aí 

que já tem muito tempo que nem a correção recebeu e há a necessidade, dentro dos 

parâmetros da prefeitura, dentro dos parâmetros que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

permitir, haver estas correções. Sobre o serviço de patrolamento, a prefeitura continua com 

os serviços, na semana passada o vereador Osnar reclamou das estradas aqui na casa de 

sua comunidade, acredita que foi concluído o serviço naquela comunidade e estão já 

passando para outra. Reforça aqui o que sempre diz que o executivo tem se empenhado 

em resolver nossas situações, as situações dos munícipes, mas passamos por um período 

atípico, período muito chuvoso onde fizeram um trabalho e agora estão tendo de refazê-lo. 

De certa forma pede a compreensão e paciência, mas que continue fazendo as 

reclamações. Que traga até esta casa aquilo que não está funcionando para que possam 

fazer as cobranças. 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. O vereador 

Osnar disse que gostaria de deixar algumas cobranças, e para deixar para conhecimento 

dos representantes da Associação, presentes na sessão e também para os ouvintes pelas 

mídias sociais, tiveram aqui na casa emendas impositivas, onde cada vereador teria direito 

de indicar trinta e dois mil reais. O prefeito teria obrigação de cumprir e investir este valor 

de trinta e dois mil reais para aquilo que o vereador indicasse. Os vereadores Geraldo 

Donizete, Cláudio Pixo, Ricardo e sua pessoa indicaram as suas emendas para realização 

de cirurgias da população de Aricanduva. Cada vereador tinha este valor de trinta e dois 

mil reais. Seria para cirurgias, exames e etc. Por incrível que pareça estas cirurgias estão 

acontecendo. O secretário está marcando estas cirurgias, mas só para lembrar, que não 

está sendo cumprido o prometido.  Em horas nenhuma disseram que é através da emenda 

impositiva de algum vereador. Acha que tem que dá a Cesar o que é de Cesar. Acha que 

tem que ser explicado pelo nobre secretário que são estes vereadores que autorizaram, 

cada um com seus trinta e dois mil reais, como são quatro vereadores, dá cento e vinte e 

oito mil reais. Está falando isso porque sabe de alguém que está presente e precisa de 
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realizar cirurgia. Pode está procurando que a prefeitura vai pagar e que foram os 

vereadores que autorizaram. Citou o nome dos quatros porque os demais vereadores 

decidiram colocar suas emendas na compra de uma van. É aí que entra a indicação do 

nobre vereador Du Roque e também dos demais vereadores que estão precisando 

urgentemente dessa van. A van que leva para Belo Horizonte está fazendo um serviço 

bonito, fazendo o que está registrado no contrato, mas porém os pacientes estão ficando lá 

a Deus dará. Eles tem que pagar taxi ou irem de ônibus e se for a van indicada pelos nobres 

colegas, ela irá transportar os pacientes até aos hospitais. Precisam urgentemente que 

sejam resolvidos estes problemas e que o nobre secretário esclareça para a população ficar 

sabendo o que realmente está acontecendo. Outra situação a ser dita, até pede perdão 

para os pais dos alunos, mas os professores estão atrás de seus direitos. Estão 

corretíssimos. Sabe que tem muitos pais que não que não concordam, mas os professores 

estão apenas querendo aquilo que é de direito deles. Os professores estão de parabéns. O 

vereador disse que foi motorista de transporte escolar de Capucho e se lembra bem quando 

o senhor Antônio de Jesus perdeu sua companheira. O senhor Antônio lutou juntamente 

com seus filhos e venceu. Se lembra de seus filhos estudando uns em Teófilo Otoni outros 

em Diamantina. Estavam sempre juntos nas estradas, e realmente o senhor Antônio é um 

guerreiro. A comunidade toda está de parabéns.  O vereador desejou boa noite a todos.  

Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos e agradeceu a 

Deus por mais um dia. Cumprimentou o pessoal da comunidade de Capucho, disse se 

sentir muito feliz por eles estarem sendo beneficiados. Que Deus abençoe que vem mais 

ajudo tanto para a Associação de Capucho e também para demais pessoas. Deseja a todos 

boas vindas e que possam voltar outras vezes para participar das reuniões, pois é muito 

importante tê-los aqui. O vereador disse que como dito pelo nobre colega Geraldo 

Aparecido que o prefeito estava na comunidade de Ouro Fino para olhar a situação da 

água, isso é muito importante, pois vê o pessoal sofrendo, pois várias pessoas até que tem 

a água que desce lá para eles, mas é uma luta pois todos os dias tem que está indo atrás 

para arrumar. Espera que o prefeito faça ali uma canalização boa para tirar a dificuldade 

daquelas pessoas. Ali existe um mangote que sempre estoura e gera grandes transtornos. 

Espera que o prefeito faça ali um serviço de qualidade, juntamente com o secretário para 
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beneficiar estas pessoas. São várias as comunidades que não tem água encanada. 

Sapucaia, São José que inclusive tem o projeto para receber parte dos materiais. São várias 

as comunidades que estão com este problema e está na hora de aproveitar, pois graças a 

Deus choveu bastante e está tendo bastante água, mas logo vem a seca aí e é hora de 

aproveitar e fazer este serviço para todas as comunidades que necessitam. Sobre as 

estradas, eles estão patrolando, vários lugares precisando, não só de patrolamento, mas 

vários pontos que precisam de cascalhamento, pois quando vem as chuvas fica difícil. 

Quebra os carros tudo e é prejuízo para todas as pessoas que tem seus veículos. 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. Cumprimentou e agradeceu a 

todos os moradores de Capucho presentes na sessão. Foi uma reunião de muito ganho, 

sabe que irão fazer bom uso do que os foi concedido e vai ser de grande utilidade.  O 

vereador Ricardo disse que gostaria de deixar registrado uma cobrança a respeito da 

reforma da quadra, mais uma vez faz a cobrança, pois participa do grupo de vôlei de 

Aricanduva, juntamente com o vereador Fernando e foram muito questionados. Explicou 

para os membros do grupo que não está em suas mãos o poder de executar esta reforma. 

Irá oficializar o executivo esta semana para que eles possam dar uma previsão de retorno 

e término dessa reforma da quadra. Infelizmente foram lá e retiraram a tela da quadra, os 

atletas não estão podendo utilizá-la mais, porque retiraram toda a tela, começaram a 

reforma, mas não estão dando continuidade. Irá solicitar uma previsão de retorno da 

reforma e uma previsão para que ela seja concluída. 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. Cumprimentou os representantes da Associação de Capucho, que 

eles sejam sempre muito bem vindos. Disse que gostaria de falar sobre as águas do nosso 

município. Ontem mesmo esteve na comunidade de Santo Antônio e presenciou as 

senhoras e moças com baldes buscando água no São Lourenço. Disse a elas que iria 

cobrar isso aqui na câmara de vereadores. Já até encontrou com o prefeito e conversaram 

sobre o assunto. Disse a ele que quase cem por cento do município não tem água 

encanada, mas que procurasse aquelas comunidades com problemas mais sérios e 

resolvesse primeiro. Se for o caso, que coloque até mais gente para está concluindo este 
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serviço o mais rápido, pois já passou um ano. Sãos poucos lugares que tem alguma coisa 

instalada. Na sua comunidade por exemplo, já foi feito um pouco do serviço, mas não chega 

nem a metade do que precisa ser feito. É preciso tomar as devidas providências e andar 

mais rápido porque o povo sofre muito com a falta de água. O vereador desejou boa noite 

a todos. No uso da palavra o senhor presidente cumprimentou os vereadores, funcionários 

da casa, secretário de administração aqui presente, representantes da Associação de 

Capucho e ouvintes pelas mídias sociais. Agradeceu a todos pela presença, agradeceu a 

Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. O presidente disse que as Associações são 

de uma importância muito grande na vida dos munícipes, principalmente daqueles que 

levam a Associação a sério. O município fica muito grato com este trabalho que gera renda, 

gera gênero alimentício para nosso consumo. Sabe que é um trabalho gratificante para 

cada um que o realiza e que precisa de apoio. Esse apoio depende do poder executivo, do 

legislativo, e estão unindo forças. Parabeniza aqui o vereador Sargento Santos por ter 

conseguido o recurso que será disponibilizado para a Associação. Isso é um trabalho muito 

importante, principalmente nos últimos tempos, onde o trabalho do vereador tem mudado 

muito, podem trabalhar juntamente com seus deputados em busca de recursos e é isso que 

veem tentando buscar.  Também pela responsabilidade de cada votação aqui na câmara, 

onde tem a responsabilidade de estarem votando algo que possa contribuir na vida das 

pessoas. Foi assim hoje na votação do projeto, onde quiseram adiantar todos os trâmites, 

a pedido também do vereador Geraldo Aparecido. Todos se manifestaram favoráveis, 

porque todos aqui no legislativo tem este intuito de estar agilizando o processo, seja para 

o desenvolvimento lá no executivo municipal e consequentemente trazendo benefícios para 

a população. Garante a todos que o trabalho do legislativo sempre será assim, buscando 

sempre o melhor para cada um. Deixa os parabéns a todos da comunidade, deixa os 

parabéns pela importância que a Associação tem no município e isso é gratificante para 

todos nós. Sobre as demais Associações, esteve conversando com o secretário de 

agricultura e também com o prefeito e o intuito deles neste ano de 2022 é de estarem 

trabalhando e dando mais apoio para as Associações. Uma fala do prefeito foi que quando 

ele começou sua vida pública, foi através da Associação. Disse que quer retribuir tudo isso 

que aconteceu na sua vida ajudando as Associações do município. Desde o ano passado 



                            Página | 16  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

foi disponibilizado no CRAS um acompanhamento jurídico para ajudar nas partes 

burocráticas, e também tem uma pessoa que vem trabalhando para ajudar na organização 

das documentações das Associações. Isso é importante, pois se a Associação não tiver em 

dias, pode até chegar o recurso, mas elas não conseguem receber, se ela não estiver dentro 

da legalidade. Acha que o primeiro passo é organizar a casa direitinho, preparar as 

Associações para que elas possam estar recebendo estes recursos. Acha importante 

demais esta possibilidade de estar repassando estes tratores, para que elas através de 

seus presidentes possam estar organizando estes serviços. Logicamente a prefeitura vai 

estar arcando com várias despesas, pois todos sabem que as Associações não tem 

condições de arcar com despesas de um trator. Sendo um motorista, tem também os 

direitos trabalhistas, entre outras coisas. Isso é uma demanda interessante que surgiu hoje 

aqui e que irá ganhar mais forças através de conversas. Estarão encaminhando para o 

executivo e tem certeza que tem de tudo para estar acontecendo. Fortalecer mais a 

Associação de Capucho e também as demais Associações do município. O presidente 

disse que sobre a reforma da quadra da praça, como citado pelo colega Ricardo, foi muito 

cobrado também, pois participa do mesmo grupo e esteve procurando o secretário de 

esportes na semana passada, logo após ter recebido as cobranças e ele disse que esta 

semana estariam retomando as obras. Ele justificou que teve que parara pois estavam 

dando uma atenção especial para a comunidade de Santo Antônio de Aricanduva, pois lá 

iria começar o campeonato. Estarão fiscalizando e olhando se realmente estas obras irão 

ser retomadas mesmo nesta semana para que possam ser concluídas o mais rápido 

possível. Os meninos praticantes do vôlei cobram muito isso, principalmente porque é um 

esporte pouco incentivado, não só em Aricanduva, mas em todo o Brasil. Eles merecem 

esta atenção especial para que voltem a praticar este esporte. Sabe que eles estão 

cobrando porque estão sentindo falta. Além de lazer o esporte faz muito bem para a saúde. 

Sobre a greve dos professores, deixa claro que é totalmente favorável em eles estarem 

reivindicando seus direitos, onde o atual governo quer é tirar seus direitos que é este 

reajuste de trinta e três por cento. Eles tem o apoio que necessitarem dessa câmara 

municipal. Irão conversar durante a semana e que os professores precisarem estarão à 

disposição. Os parabeniza pela atitude e tem certeza que juntos ganharão mais força.  O 
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presidente comunicou aos senhores vereadores que no mês de abril estarão sendo 

marcadas reuniões dos vereadores para analisar e fazer as alterações necessárias no 

Regimento Interno da casa e também na Lei Orgânica. Será marcado reuniões em um 

melhor horário para que todos possam participar, pois um maior número de vereadores 

participando será melhor. Estas duas leis aqui da câmara precisam de algumas mudanças 

para melhorar ainda mais o bom funcionamento dos trabalhos do poder legislativo. 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 vinte e um de março 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 

 

 



                            Página | 18  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 
 

________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 

 


