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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia catorze de fevereiro 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 Sexta 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,  Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio 

Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, Raimundo Costa Silva e constando a 

ausência justificada do vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira. 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 da indicação 001/2022 de autoria do vereador Osnar de Cristo Gomes de Melo, que 

indica ao executivo municipal que se proceda com a identificação, por meio de 

plotagem/adesivação dos veículos oficiais e a serviço da Administração Pública Municipal. 

Ato continuo o senhor presidente colocou em única discussão do plenário o projeto de lei 

002/ 2022 “Dispõe sobre a criação de cargos e reestruturação dos anexos I e IV da Lei Municipal 

nº 612/2019, que “Dispõe sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da 

Câmara Municipal de Aricanduva e dá outras providências” de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal. Após discussão, o senhor presidente colocou em única votação do plenário pelo sistema 

aberto de votos o projeto de lei 002/2022 que “Dispõe sobre a criação de cargos e reestruturação 

dos anexos I e IV da Lei Municipal nº 612/2019, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Aricanduva e dá outras providências”. O 

projeto de lei 002/2022 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes na 

sessão. Dando sequência na ordem do dia o senhor presidente colocou em única discussão 

do plenário o projeto de lei 003/2022 “Concede recuperação inflacionária no âmbito do Poder 
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Legislativo do Município de Aricanduva/MG e dá outras providências” de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal. Após discussão o senhor presidente colocou o projeto de lei 003/2022 

003/2022 “Concede recuperação inflacionária no âmbito do Poder Legislativo do Município de 

Aricanduva/MG e dá outras providências” em única votação do plenário pelo sistema aberto de 

votos. O projeto de lei 003/2022 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes 

na sessão. Nada mais na segunda parte, ordem do dia o senhor presidente passou então 

para a terceira parte, grande expediente e declarou a palavra franca aos senhores 

vereadores. Com a palavra franca o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. Cumprimentou o secretário municipal de saúde, senhor 

Felisberto Santos e o agradeceu pela presença. O vereador disse que nesta casa já foi 

cobrado por todos os vereadores sobre a colocação de lâmpadas nas redes das vias 

públicas. Existe a extensão de rede, mas em vários pontos falta as lâmpadas. Conversou 

com o senhor prefeito e ele disse que está se organizando para colocar estas lâmpadas em 

todos os postes de uma vez só, porque não acha correto colocar em uma rua e deixar 

outras sem. Precisa fazer para todos. Foi assim que ele falou. O vereador disse que fez 

uma cobrança e agora quer deixar um elogio à administração pelas pracinhas que estão 

sendo feitas. Elas são de grande importância, pois irão dar uma visibilidade melhor na 

cidade. Às vezes as pessoas que chegam de outras cidades ou até pessoas daqui mesmo 

que falam que o executivo cuida muito do centro, da pracinha, mas deixa a desejar nos 

outros bairros e não faz da maneira que tinha de ser feito. Nesta administração várias 

pracinhas estão sendo feitas, e em outras está havendo manutenção. Deixa os parabéns 

ao executivo por esta iniciativa. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca 

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

Cumprimentou o senhor secretário de saúde, presente na sessão. Disse que ele tem feito 

um trabalho muito importante na saúde, tentando atender com as demandas da área, 

fazendo o que pode e fazendo um trabalho muito importante e sempre está na casa 

visitando. O vereador disse que neste período chuvoso, todos sabem que faz muitos 

estragos nas estradas, as pessoas tem cobrado muito, mas é preciso pedir um pouco de 

paciência porque o tempo não está ajudando muito. Muitos trechos precisando de dar uma 

melhorada, alguns mata-burros necessitando de serem feitos, mas o tempo não vem 

contribuindo para que isso aconteça. Tem visto que o secretário tem trabalhado bastante, 
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mas mesmo assim ainda tem muita coisa para fazer. O pessoal está cobrando bastante, 

mas pede a eles que tenham um pouco de paciência, porque aos poucos as coisas vão 

acontecendo. 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, 

por mais um aprendizado. É como sempre diz que está aqui é motivo de aprendizagem e é 

este aprendizado que vai os guiando a exercer bem suas funções. O vereador disse que 

gostaria primeiramente de parabenizar os pais dos alunos pela volta às aulas. Pode ver 

alguns pais com uma certa timidez em relação a volta das aulas, mas hoje se sentiu feliz 

em ver a quantidade de pais que acompanharam seus filhos, fizeram postagens dos filhos 

na escola e isso é importante. Trazer a rotina para nossas vidas. Precisamos disso. Isso é 

saudável pra nossas vidas. Disse que pegando o gancho sobre a educação, nos últimos 

dias tem sido perguntado intensamente sobre piso salarial dos professores. As pessoas o 

perguntam sobre as questões jurídicas ou até mesmo para saber qual é a posição e sempre 

tem uma posição muito clara. Sua posição sobre piso dos professores é que é merecido, é 

legal. Não é lei que presidente Jair Bolsonaro votou ou que ele propôs. Isso é mentira. Essa 

lei é de 2008, este percentual está lá desde 2008. Não é nada de agora. Querer andar em 

carro dos outros é bonito, mas fazer gracinha com valores que não vão ser arcados pelo 

Governo Federal, aí já é ridículo, porque quem vai arcar com estes valores são Governos 

Estaduais e as prefeituras. Com certeza vai aumentar o índice das folhas. Se há um 

aumento no salário dos professores, isto incide no índice de pessoal. É justo os professores 

receber um aumento de trinta e três por cento? É justíssimo. Nossos professores merecem 

isso. Já até disse aqui antes que quando foi votada a lei 9394/96, não tínhamos professores 

formados na educação. Tanto é que foi professor por um grande tempo e só tinha oitava 

série. Naquele ano quando foi votada a lei a ideia era formar professores. Hoje temos 

professores formados, com várias pós-graduações, capacitados para dar aulas. Aí vem a 

pergunta. Mas nossos alunos ainda não estão recebendo uma educação adequada. Aí já é 

programa, aí já é tratado, é intensidade. Precisamos melhorar isso, e se precisamos aí sim 

é reuniões, projetos. Quem vai fazer isso é secretário de educação, são pessoas da área 

da educação que vão elaborar projetos e cobrar dos professores. São os inspetores e 

supervisores. É este conjunto de pessoas que vão fazer a coisa funcionar, para que os 
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alunos dê resultados. É justo o valor recebido. Ainda com a palavra o vereador Geraldo 

Aparecido disse que continuando a fala do vereador Du Roque, quando falou sobre as 

pracinhas, realmente parabeniza o executivo pelas pracinhas, porque a cidade está ficando 

bonita como um todo. Essa valorização é importante, porque muitas vezes a pessoa lá no 

bairro se sente menosprezada porque a pracinha do bairro dela é largada. Hoje estamos 

vendo uma valorização de todos os espaços públicos de Aricanduva e isso é muito 

importante. O mesmo diz sobre a questão de colocar uma ou duas lâmpadas em um 

determinado lugar, pois fica meio que parecendo privilégio. Talvez seja melhor esperar e 

fazer todo serviço como um todo que a satisfação vai ser geral. Explicar o porquê está 

colocando uma ou duas lâmpadas é um pouco complexo. Explicar o porquê colocou em tal 

rua, como foi feita a escolha, a não ser que fizesse uma escolha, algo bem público, bem 

democrático, onde todos soubessem como seria realizado o serviço. O vereador disse que 

só fazendo um adendo sobre as vacinas, sabe que tem ainda muitas pessoas que ainda 

não completaram seu quadro vacinal, não tomaram a dose de reforço e o índice de criança 

que veio à óbito, principalmente agora com a onda da nova variante ômicron é muito alto. 

Pais, zelem dos seus filhos. Amor pelo filho é dar a ele aquilo que tem de melhor e o que 

tem de melhor hoje é a vacina. Tem até uma frase muito bonita neste sentido que é o que 

o pai tem hoje para dar de melhor a seu filho, em termos de pandemia, no momento que 

estamos vivendo é a vacina. Procurem vacinar. Esta questão que cometam que vacina é 

isso ou aquilo, tem uma reportagem do doutor Pedro Pimenta, até compartilhou nesta 

semana, onde o linguajar dele é auto explicativo. É muito boa a reportagem do doutor Pedro 

Pimenta. Assistam, procurem na página da aranás FM, porque ele fala em um linguajar 

muito simples de entender. O pai que assistir e não se comover, realmente não quer o 

melhor para o filho. 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. Cumprimentou 

o nobre secretário de saúde e o agradeceu pela presença. Disse que gostaria apenas de 

falar um pouco sobre sua indicação. Na realidade sua indicação foi uma exigência de alguns 

aricanduvanos. Muitos comentários, algumas pessoas viram, outras pessoas filmaram o 

uso inadequado de muitos carros do município durante os finais de semana.  Se fizerem a 

adesivação dos carros fica fácil para as pessoas identificarem os carros pertencentes ao 
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município. Realmente estes carros com placa Mercosul fica difícil para a população saber 

se é carro pertencente a prefeitura municipal. A adesivação é interessante até para os 

próprios pacientes. Outro dia levou alguns pacientes em Capelinha e eles o reconheceram 

porque estava vestindo uma blusa da secretaria, do contrário não teriam reconhecido.  A 

adesivação fica até melhor para os próprios vereadores fiscalizarem. Acredita até que o 

senhor prefeito já está tomando as devidas providências. O vereador desejou melhoras ao 

colega Cláudio Lafaete, que está se recuperando de covid. O vereador disse que outro 

comentário a fazer e que às vezes alguns colegas podem até não concordar, é que por 

incrível que pareça tem alguns pais que não estão concordando com a volta das aulas no 

dia de hoje. Eles questionaram a respeito de muitas crianças ainda não terem vacinado 

ainda. Eles o perguntaram, foi sincero na resposta, pois não sabia ainda explicar, mas que 

iria procurar a secretária para se informar direito a respeito da idade de vacinação. As 

pessoas o procuram e por sua vez tem obrigação de cobrar e buscar as informações 

corretas. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio 

Monteiro cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

Cumprimentou o secretário municipal de saúde, agradeceu a ele pela presença, por sempre 

estar aqui na casa passando informações importantes para os vereadores. Sempre que 

precisam o secretário estar pronto para atender e resolver os problemas, não só para os 

vereadores, mas para todas as pessoas que o procuram. O agradece muito por isso. O 

vereador disse que deixa registradas algumas reclamações sobre as estradas, pois em 

vários lugares a água está passando no meio delas. Antes não havia água, mas agora, 

graças a Deus como está chovendo muito está havendo este problema. Com os ônibus 

escolares transitando pode ser que aconteça algum problema. Em Sapucaia, Ouro Fino 

tem muita água passando no meio das estradas. Pede ao secretário para dar uma verificada 

e colocar ou cano ou manilha e tentar resolver. Alguns lugares está difícil para passar. Pede 

ao secretário que dê uma olhada e veja o que é possível fazer para resolver o problema. O 

vereador desejou melhoras para o colega vereador Cláudio Lafaete e também para demais 

pessoas que estão com o mesmo problema. Desejou boa noite e boa semana a todos. Com 

a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 

por mais um dia. O vereador desejou boa noite e uma boa semana a todos. Com a palavra 
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franca o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais 

um dia.  O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra o nobre presidente 

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

Agradeceu ao senhor secretário de saúde pela presença, sempre está presente no dia a 

dia da câmara. É sempre muito bem vindo e todos aqui na câmara estão para trabalhar 

sempre pelo bem do município. O nobre secretário sempre os recebe muito bem na 

secretaria de saúde e é muito importante este elo para que as duas partes funcionem muito 

bem. O senhor presidente disse que sobre uma cobrança que fez na semana passada, 

cobrança também feita por outros vereadores a respeito da tão necessária reforma da 

quadra da praça da Matriz. Depois da sessão ocorrida na semana passada, conversou com 

o secretário de esportes, senhor Everton Edvan e ele disse que estão terminando a reforma 

da quadra municipal de Carneiros e assim que lá for concluída estarão iniciando as obras 

na quadra da praça da Matriz. Será a próxima reforma de quadras do município e estarão 

começando no máximo no início da semana que vem com toda reforma necessária da 

mesma. Deixa o esclarecimento para toda população, aos praticantes de esporte que tanto 

anseiam em ter uma quadra com boas condições para a prática do esporte. Todos podem 

perceber que em todos finais de tarde os praticantes do vôlei estão na quadra e estão 

sempre cobrando esta reforma. Traz a todos estas informações e espera que logo a reforma 

seja concluída para que eles possam ter um conforto melhor para praticar o esporte com 

qualidade. 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 catorze de fevereiro de 2022. 

__________________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 

Presidente 

_________________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 
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_______________________________________________ 

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 

 


