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ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia onze 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 Segunda 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 da Paroquia Nossa Senhora do Livramento 

de Aricanduva que solicita apoio desta câmara municipal para o 3º encontro do terço dos 

homens em comemoração dos oito anos do terço dos homens na cidade de Aricanduva. 

Programação descrita abaixo. Oficio 164/2022 da secretaria municipal de saúde de 

Aricanduva que vem de forma oficial responder algumas cobranças feitas pelos senhores 

vereadores, e na oportunidade ressalta o empenho e o apoio dos nobres vereadores aos 

cidadãos aricanduvanos em especial reivindicando providências em benefício dos 

munícipes. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente colocou em 

segunda 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 
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expediente e declarou a palavra franca aos senhores vereadores. Com a palavra franca o 

vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia.  

O vereador Nivaldo falou de sua participação no evento Feragro em Capelinha, onde pode 

participa de algumas palestras, entre elas algumas sobre o café.  O palestrante era o senhor 

Serginho da Emater e também um representante da fazenda Sequoia demonstrando como 

é feito o enriquecimento do café e foi muito interessante. Participou também de uma 

palestra na Escola Núcleo no município cujo tema era o autismo. Na palestra estavam 

presentes os servidores da educação, comunidade, e representantes de outros órgãos, 

onde foi passado pela palestrante a forma de como lidar com a criança que tem autismo. 

Conversou com sua irmã que trabalha na educação e ela disse que a palestra foi muito 

interessante e proveitosa. 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. O vereador Donizete disse que também teve a oportunidade de participar da 

palestra a respeito do autismo e como dito pelo colega Nivaldo, a palestrante deixou bem 

claro que este é uma problema sorrateiro e de difícil diagnóstico.  Informou que no Brasil, a 

cada quarenta criança, uma é portadora do autismo. Em Aricanduva tem vários casos. Foi 

realmente uma palestra de grande proveito e parabeniza a secretaria de educação, a 

secretaria de saúde, escola Teodomiro que organizaram o evento, pois todos estão 

preocupados com a quantidade de pessoas com este problema. 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.  O vereador Cláudio Lafaete disse que a 

respeito da falta dos médicos, o secretário enviou para a casa sua justificativa sobre a falta 

dos médicos no posto. Quando a falta é por causa que o médico adoeceu, concorda, mas 

quando o médico vai para outro lugar, como citado, acha que o secretário deveria ter 

colocado um outro para substituir porque recebeu reclamação de pacientes que vieram da 

zona rural e perderam a viagem, por que não tinha médico. Acha que o secretário deveria 

estar mais organizado. Recebeu também reclamação sobre a questão dos pacientes que 

ficam na casa de apoio, onde tem o veículo alugado que leva os pacientes e está sim ótimo, 

mas os pacientes que ficam lá e precisam ir aos hospitais e precisam pagar uber, não tem 

como. Pensa que a administração deveria combinar com a empresa que leva estes 
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pacientes, pagar a eles a mais para que eles possam levar estes pacientes nos locais de 

suas consultas. 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 que a cada reunião os permite um aprendizado. 

Não é diferente na reunião de hoje, onde tiveram a votação no segundo turno do projeto 

em referência em memória ao nosso esportista aqui de Aricanduva que veio a falecer em 

um acidente. Disse antes que estes projetos tem algo de interessante que é deixar vivo em 

nossa memória aqueles entes queridos que se partiram. No caso hoje, Caio Manoel ficará 

registrado na memória de todos através do projeto que foi votado nomeando uma quadra 

esportiva. Será a oportunidade em que sempre que citar o nome da quadra, aqueles que 

não o conheceu estar sabendo de suas atitudes, como agiu e que bom esportista que foi 

no município. O vereador Geraldo disse que tem visto o empenho do executivo nas 

demandas quanto ao patrolamento de estradas, tem acompanhado a execução de obras 

ininterruptas no município, mas mesmo assim, sempre são chamados e cobrados por 

algumas estradas a fazer. Já citou aqui antes e até explica para as pessoas a complexidade 

de estarem arrumando as estradas, porque é uma demanda necessária e útil. Esta semana 

teve a oportunidade de ir em dois locais, e quando falam que no município as estradas 

estão sendo patroladas e estão boas, mas ainda conseguem achar locais que as pessoas 

estão sem acesso as suas residências. Visitou algumas casas nesta semana, onde os 

familiares não tem o devido acesso em suas residências, mas também não é algo ocorrido 

agora, é algo antigo e precisa ser resolvido. Demandas estas que de certo irá passar para 

o secretário de obras para que ele faça um agendamento, para que na melhor oportunidade 

está fazendo o serviço. A mesma questão é sobre o manilhamento em determinadas 

passagens. Vê o secretário de obras tentando cobrir estas demandas, fazendo manilhas. 

Sempre o próprio secretário ou a prefeitura fazendo a divulgação, divulgação esta 

necessária pela questão da publicidade, mas mesmo assim ainda existe locais que 

demanda melhoramento ou demanda fazer o serviço, porque as vezes nem se quer foi feito. 

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 

não porque o secretário de saúde encaminhou oficio justificando a falta de médicos, mas 
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gostaria de deixar registrado, porque também recebeu várias ligações com reclamações 

sobre a falta do médico na UBS na semana passada. No seu modo de ver o secretário já 

sabia que seria falado sobre o assunto aqui na casa, porque foram muitas reclamações e 

tem também pessoas cobrando um pediatra para atender o município de Aricanduva. O 

nobre secretário poderia tomar estas providências ao invés de justiçar o injustificável. Pensa 

que ao assumir o cargo ele tem que dá conta do recado. A área da saúde é muito 

melindrosa e não pode deixar faltar médico no município. Inclusive o pessoal do asilo ficou 

sem passar suas receitas na parte da manhã, porque não tinha médico e várias pessoas 

vieram da zona rural e perderam a viagem em dois dias seguidos. É preciso que o secretário 

tome as providências em resolver estas questões. 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 Cláudio Monteiro disse que também falaria sobre a falta 

dos médicos, pois também recebeu várias ligações, mas o secretário enviou a justificativa. 

Acha que não pode deixar acontecer novamente, ficar atento para que não aconteça. Foram 

vários dias que ficou sem médicos, as pessoas vem da roça e perdem a viagem e o 

secretário precisa cuidar para não acontecer estas coisas. É a parte dele, ele que toma 

conta da área e precisa ficar atento com esta questão. Não deixar os médicos saírem todos 

de uma vez, tem que ficar um para atender nos casos de emergências, pois são muitas 

pessoas da zona rural que vem para passar uma receita entre outros. Tem vária indicações 

passadas na casa, construção de quadra, posto de saúde na comunidade de Brejão, 

encasacalhamento de estradas, placas indicativas com nome   do município ou comunidade 

para onde cada entrada da acesso. Tem indicação de vereador pedindo a colocação de 

placas de boas vinda nas chegadas da cidade e estão esperando que aconteça. Sabe que 

tudo é devagar, mas precisam fazer as cobranças aqui que são levadas pelo presidente ao 

prefeito e aos secretários para que eles possam resolver. 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 Ricardo disse que só fazendo uma 

complementação da fala do colega Cláudio Lafaete a respeito do veículo na casa de apoio. 

Os pacientes estão desamparados, precisam pagar uber ou táxi para irem nos locais das 

consultas. Já cobrou aqui na reunião sobre os veículos novos que chegaram no município 
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e que estão sendo usados para fins próprios. Secretários indo para suas casas nos veículos 

e voltando de manhã, vão almoçar etc. Deveriam disponibilizar um desses veículos para 

atender os pacientes na casa de apoio. Seria bem melhor utilizado pelo município. A 

respeito dos médicos, também foi muito cobrado esta semana pela falta dos médicos, onde 

pessoas passaram no posto, não tinha médicos, pediram para eles voltar no outro dia de 

manhã e novamente não tinha o médico. Pessoas da zona rural que vieram consultar e não 

encontraram médico. Foi justificado pelo secretário, mas doença não espera. É preciso 

estarem prevenidos. Se um médico saiu de férias é preciso colocar outro no lugar, se o 

médico adoeceu é preciso dar um jeito, pois a população não pode ficar sem ser atendida.  

A respeito da cobrança recebida sobre a iluminação da rua Hosanan de Melo, foi 

encaminhado oficio e está aguardando a resposta do executivo. 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 o tema de vários 

vereadores hoje pra reunião seria um só. Esteve conversando sobre a questão do veículo 

para a casa de apoio, todos sabem que é de extrema necessidade de um carro no local.  

Muitas pessoas do nosso município que vão fazer seus tratamentos em Belo Horizonte, 

muitos são de baixa renda e as vezes falta até para um remédio. Corre risco também no 

transporte. Hoje o executivo tem uma frota de veículo boa, provavelmente nem terá a 

necessidade de comprar este veículo para deixar lá à disposição dos pacientes.  Acha que 

já estão até um pouco atrasados, pois já deveriam ter colocado este veículo ali. É interesse 

do prefeito, dos vereadores que cobram e da população pois é direito dela. É preciso tomar 

providências e resolver este problema o mais rápido possível. 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. O presidente comunicou que na quinta e 

sexta feira, dias 14/04 e 15/04, a câmara municipal não estará funcionando, pois seguirá o 

decreto municipal do poder executivo que estabeleceu ponto facultativo no dia 14/04 em 

virtude do feriado de sexta- feira da paixão no dia 15/04. Caso os vereadores necessitem 

de algo podem estar entrando em contato. O presidente falou também a respeito de sua 

participação na Feragro em Capelinha, um evento muito importante, onde além de verem 
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várias divulgações do agronegócio entre várias culturas, puderam participar de algumas 

palestras. Um evento muito importante e espera que aconteça mais vezes aqui na região e 

quem saiba futuramente ocorra aqui na nossa cidade de Aricanduva, porque é um evento 

muito importante. Tem uma divulgação muito grande, são várias pessoas, de outras cidades 

que vem visitar e além de tudo isso tem as palestras que são de grande importância. Como 

citado pelo colega Nivaldo sobre o café, tiveram umas três palestras, inclusive foram até 

premiados os melhores cafés da região e de Minas Gerais. Teve uma palestra que 

acompanhou também sobre o trabalho da polícia militar divulgando como é seu trabalho, 

como são suas estratégias e até mostrando como é importante a participação da população 

para que tenhamos mais segurança, mais união entre todos. Esses eventos são muito 

importantes. Esteve representando a câmara municipal e valeu muito a pena. O presidente 

disse que também teve a oportunidade de participar do primeiro encontro organizado pela 

secretaria de educação, cujo tema foi o autismo. Todos sabem que no dia dois de abril e 

um dia voltado para as pessoas que tem o transtorno do espectro autista e a secretaria de 

educação organizou este evento que contou com a participação da doutora Kele Bits de 

Capelinha para abordar um pouco a mais este tema. Todos sabem que tem vários casos 

de autismo no nosso município e ultimamente vem chamando mais ainda a atenção pelo 

crescimento de pessoas que vem aparecendo. É a secretaria municipal de educação 

procurando uma ampla divulgação com a sociedade para mostrar o comportamento dessas 

pessoas e como a sociedade deve se comportar diante delas. Não é uma doença e sim 

formas diferentes em aprender. Acha super importante a realização desses eventos para 

que a sociedade esteja ciente de como estas pessoas com autismo merecem uma atenção 

especial e como elas merecem que a sociedade se adeque para poder ajuda-las a terem 

um futuro melhor, a se desenvolverem e também capacitando os profissionais que lidam 

com estas pessoas em seu dia a dia. O evento contou com a participação dos profissionais 

da educação, tanto municipal quanto estadual que são pessoas que lidam com situações 

assim no seu cotidiano. Tem certeza que a secretaria de educação estará sim tratando mais 

sobre o tema, não somente na data de abril específica que é a data voltada para os autistas, 

mas em todo tempo, principalmente porque é um tema que requer uma tenção diferenciada. 

Sobre o projeto de lei aprovado pela casa que presta justa homenagem ao Caio Lourenço, 
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é um projeto de uma importância muito grande para município, pensa que pessoas que 

fizeram por qualquer repartição merece sim ser homenageadas. Caio foi um rapaz muito 

presente no esporte desde muito novo, representou nossa cidade muito bem, tanto dentro 

do município e até mesmo fora jogando pela seleção de Aricanduva e ainda participando 

de times de outras cidades. É importante esta homenagem a ele para que outras criança 

que forem crescendo e futuros que vierem a nascer, saibam um pouco a história do jovem 

Caio e verem o lado bom, de como ele era adepto do esporte entre outras coisas e que o 

tenham como exemplo e que possam estar procurando o esporte para suas vidas, que faz 

bem em todos os sentidos. Tanto na parte social quanto para a saúde. O presidente disse 

que sobre o carro da saúde para a casa de apoio, é uma demanda que já vem de muito 

tempo, já tiveram várias indicações neste sentido na casa e estará encaminhando a 

cobrança mais uma vez, apoia muito que tenha este carro de saúde na casa de apoio em 

Belo Horizonte para estar atendendo este pacientes, pois há uma necessidade muito 

grande. Teve a oportunidade de fazer várias viagens praticamente com quase todos 

vereadores e veem a dificuldade, pois quando se chega em Belo Horizonte, mesmo tendo 

um pouco mais de conhecimento, sofrem com o grande movimento da cidade, nada lá é 

barato. Acha que ter ali um carro para atender na saúde e um motorista disponível para 

atender estas demandas da saúde, tem certeza que vai ajudar muito os munícipes. 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 onze de abril de 2022. 

__________________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 
Presidente 

_________________________________________________ 
Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 

_______________________________________________ 
Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 
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_______________________________________________ 

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 

 


