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ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA   REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia seis de junho do ano de 2022, às dezessete horas e trinta minutos, na 

sede da Câmara Municipal de Aricanduva, estado de Minas Gerais, situada na Rua 

Tiradentes, número 234, centro, a Sexcentésima Octogésima 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, Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Geraldo Donizete 

Santos, Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio 

Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, Raimundo Costa Silva. Dando início ao 

expediente do dia o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura do resumo 

da ata da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e em seguida assinada pelos 

senhores vereadores. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou 

leitura de indicações constantes na pauta. Indicação 004/2022 de autoria dos vereadores; 

Nivaldo Aparecido e Geraldo Donizete que indicam ao senhor prefeito municipal a 

realização de pequenos reparos estruturais e instalação de tela para cercamento do entorno 

da Escola Municipal Alberto Fernandes em Ouro Fino II e da Escola Municipal da 

Comunidade de São Pedro. No uso da palavra o vereador Nivaldo Aparecido falou sobre 

sua indicação esclarecendo que fez o pedido atendendo aos moradores da comunidade de 

Ouro Fino II que reclamaram sobre a escola. Eles relatam a falta do cercamento da escola 

com tela, porque próximo a ela tem um barranco alto que corre o risco de crianças caírem 

ali e ainda devido ao grande tráfego de veículos na estrada que pode ocasionar acidentes. 

Esteve presente na escola juntamente com o vereador Geraldo Donizete e de fato 

constataram que realmente tem este problema. Seria bom que fizesse este serviço naquela 

escola. Tem também reclamação a respeito da escola de São Pedro que os alunos estão 

estudando em um ambiente não adequado, onde precisam de uma escola com espaço 

maior, pois a sala que eles usam é muito pequena e inadequada. Junto com o vereador 
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Donizete procuraram a secretária de educação Marly e ela os relatou que já estão 

planejando para que estas obras sejam feitas, para melhorar a estrutura das escolas de 

São Pedro e também de Ouro Fino. Com a palavra o vereador Geraldo Donizete falou sobre 

a indicação esclarecendo que receberam informações de que nestas escolas precisavam 

ser feitos muros ou que fosse cercado de tela, porque as crianças brincam bastante pelo 

lado do barranco, nunca aconteceu nenhum acidente, mas é preciso estar precavidos, 

porque pode acontecer. Além de que por ali passa muito carro e moto e o certo seria mesmo 

que ali fosse fechado com tela. Os pais reclamaram e junto com o colega Nivaldo foram ao 

local e observaram que realmente há a necessidade de ser feito este trabalho ali. Sobre a 

escola de São Pedro, onde também estiveram, lá precisa também de uma sala de aula 

urgente, porque as crianças estão estudando em um local muito apertado e não dá para 

elas se sentirem a vontade e também para o conforto do professor que não consegue 

trabalhar tão bem em uma sala tão pequena. Acha que ali tem prioridade a construção de 

uma nova sala. Como dito pelo colega Nivaldo, estiveram com a secretária de educação e 

ela relatou que já está em andamento e que já estão tentando fazer licitação de material 

para o local e já tinha dado um passo à frente para resolver o problema. Espera que o 

executivo tome as providências e que logo fique pronto.  Ato continuo o senhor presidente 

solicitou leitura de indicações 001/2022 e 002/2022 de autoria do vereador Geraldo 

Aparecido Santos Paranhos. Indicação 001/2022 indica ao executivo municipal que sejam 

adotadas as medidas cabíveis junto ao setor competente, visando a instalação de sistema 

de abastecimento de água para a destinação de água encanada e potável para a 

comunidade rural de Bela Vista e Indicação 002/2022  que indica ao executivo municipal a 

contratação de empresa de consultoria para dar suporte à educação do município, visando 

melhorias nos aspectos materiais, pedagógico e psicológico, com vistas para os exames 

de avaliação dos órgãos governamentais. Com a palavra o vereador Geraldo Aparecido 

justificou suas indicações esclarecendo que se sente feliz em estar apresentando hoje na 

casa as duas indicações. A primeira indicação visa a execução do sistema de 

abastecimento de água para a comunidade de Bela Vista. Tem visto aqui os demais 

vereadores apresentando também este pedido para outras comunidades, recentemente foi 

executada uma obra na comunidade de Ilha e também está sendo ou foi executada uma 
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obra na comunidade de Ouro Fino e tantas outras que carece desse serviço. A comunidade 

de Bela Vista não é diferente das demais, lá teve iniciado o encanamento de água há alguns 

anos atrás e foi paralisado. Acredita que esta obra que foi iniciada não serve mais para 

aquilo que foi proposto naquele momento, mas é preciso buscar recursos e maneiras de 

estar servindo os que ali residem de maneira eficaz e eficiente. É esta a indicação que leva 

ao executivo para executar um serviço que leve água encanada as residências da 

comunidade de Bela Vista, fornecendo aquilo que é essencial para a vida. Sobre a segunda 

indicação, na palavra franca irá falar mais a respeito desse caso em si, é sobre a educação. 

Foi votado por esta casa a municipalização do ensino fundamental do primeiro ao quinto 

ano e como disse no dia da votação, é algo novo pra todos nós, foi enviado pelo senhor 

prefeito e quando submetido em votação e apreciação dessa casa, após ouvir a 

comunidade e aquelas pessoas inseridas no processo de educação, acabou que a proposta 

foi votada e houve a municipalização do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. A 

partir daí gera uma expectativa ou gera um dever nos vereadores em estar acompanhando 

de perto o procedimento ou execução no sistema de educação no município. Na viagem 

que realizou na semana, no 37º Congresso Mineiro, teve a oportunidade de buscar 

conhecimento a respeito e descobrir que hoje existe tecnologias, existe empresas 

especializadas em fornecer uma triagem, fornecer pessoal para nos auxiliar quanto a esta 

expectativa que entende ser de melhorias na questão educacional para o nosso município. 

O grande destaque que temos para medir esta qualificação, se é que realmente esta 

mensuração pode ser feita através de uma prova, é a questão do IDEB. Se é a única 

proposta que temos, então temos que dá aos alunos que vão ser submetidos a prova do 

IDEB, conhecimento e oportunidade de aprendizado. Esta contratação de empresa 

qualificada para estar prestando assistência ao nosso município, visa justamente isso. Nada 

mais na segunda parte-ordem do dia, o senhor presidente passou para a terceira parte, o 

grande expediente e declarou a palavra franca aos senhores vereadores. Com palavra 

franca o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais 

um dia. O vereador falou da viagem realizada em Belo Horizonte, juntamente com os 

demais colegas vereadores para participar do 37º Congresso Mineiro dos Municípios. 

Tiveram a oportunidade de participar ali de várias palestras, conhecendo muitos líderes de 
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governo, foi uma viagem muito proveitosa e puderam trazer muito conhecimento para o 

nosso município. O vereador falou também sobre o término do campeonato no campo de 

Tim, agradece ao senhor Everton secretário de esportes, agradece também ao poder 

executivo, foi um campeonato muito bem organizado, onde começou e terminou sem 

ocorrer nenhum problema e deixa os parabéns para todos os envolvidos. É preciso que se 

tenham mais desses eventos. Não só na modalidade do futebol, mas em outras 

modalidades também, assim como ocorreu no domingo um passeio ciclístico em favor do 

meio ambiente. Pode acompanhar o evento que foi em sentido ao Quebrabó e que não 

fique só no futebol, mas que continue com todas estas outras modalidades também, pois o 

esporte é saúde, tira as pessoas do mau caminho. 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 falou a respeito das várias reuniões ocorridas 

no município sendo elas; dia 31 de maio teve a reunião com representantes do banco sicoob 

que bem certo que o quanto antes será aberto uma agência na nossa cidade e isso é de 

grande importância, uma vez que não temos uma agência bancária para atender as 

demandas dos nosso munícipes, isso irá facilitar muito a vida das pessoas. Quem abrir 

suas contas junto ao banco não terá a necessidade de ir em Capelinha para resolver 

determinados assuntos que poderão ser resolvidos aqui mesmo. Sobre a viagem em Belo 

Horizonte para participar do Congresso realizado pela Associação Mineira dos Municípios, 

também foi um evento de grande importância, pois tiveram a oportunidade de trazer várias 

informações para o município. Tiveram a oportunidade de conhecer várias lideranças 

políticas e ainda saber bem a realidade do nosso estado de Minas. Foi uma capacitação 

para todos que participaram. Como dito pelo colega Geraldo, a gente vive aprendendo e 

em uma ida dessa aprende-se muito. O vereador parabenizou o secretário de esportes e 

cultura pelo evento realizado no domingo que foi o encontro dos ciclistas que é uma 

modalidade de esportes e o esporte é vida. É muito importante para todos nós. Teve 

também a final do campeonato no campo do Ná, muito bem organizado e estão todos de 

parabéns. Ainda com a palavra o vereador Geraldo Donizete falou a respeito da indicação 

do nobre colega Geraldo Aparecido a sobre a colocação de água na comunidade de Bela 

Vista. Em tempos atrás fizeram indicações neste sentido e nestas indicações citaram 
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praticamente todas as comunidades, pois praticamente em todas precisa de ter água 

encanada para os moradores, pois água é vida, água é saúde. Às vezes as pessoas por 

tomarem uma água de péssima qualidade pode ocasionar muito mal para a saúde. Outra 

situação é que a operadora da vivo tem uma torre que fica na Serra Noruega e o pessoal 

da zona rural não recebe o sinal. É preciso que seja cobrado isso da vivo para que ela 

possa colocar talvez um sinal mais forte para atender o pessoal das comunidades. Em 

alguns pontos algumas pessoas até conseguem, mas a maioria e aqueles que moram 

principalmente próximo a torre não conseguem. É preciso que a operadora faça um 

investimento melhor para que sejam atendidos também o pessoal da zona rural. 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 disse que 

assistiu um vídeo do senhor prefeito e do vice falando sobre o anel rodoviário e gostaria de 

agradecer a família dos Borges por ter doado o terreno para a construção daquela obra. A 

algum tempo atrás fez o pedido ao nobre prefeito através de indicação, isso para evitar que 

os caminhões grandes transitem pelo centro da cidade e a construção desse anel rodoviário 

é uma obra que vem somar muito para o município de Aricanduva. Sobre o encanamento 

de água nas comunidades rurais, já foi muito cobrado por todos os vereadores nesta casa 

que enviaram indicações ao prefeito fazendo o pedido para todas as comunidades. Fizeram 

poço artesiano em Bem Viver e na comunidade de Ilha, mas não fizeram o encanamento 

para os moradores. O vereador disse que foi aprovado por esta casa um valor de três 

milhões e trezentos mil para educação, acha a indicação dos colegas Nivaldo e Donizete 

de suma importância e deixa também registrado que fez indicação na casa para construção 

de muro na escola núcleo, para dar mais segurança para aquelas crianças que estuda no 

local. Pede ao executivo que olhe com carinho para o pedido. 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, sempre diz que são oportunidades de 

conhecimento, cada reunião e a cada momento que estão juntos há um aprendizado. Isso 

é muito importante nas nossas vidas para que possam exercer com respeito e dignidade o 

trabalho que os foi confiado. Continuará sua fala sobre a educação, como dito 

anteriormente sobre a indicação apresentada que é sobre a prefeitura contratar uma 
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empresa para acompanhamento e capacitação dos profissionais da educação. Lógico que 

isso é um processo que se dá após esta empresa fazer um exame diagnóstico de toda a 

estrutura da educação municipal e aí passa pela questão de materiais e humanos para 

saber em que pé se encontra e isso é válido. Durante o evento teve a oportunidade de 

conversar bastante e analisar algumas prefeituras que já fez este convênio, principalmente 

do Ceará, sendo ele um dos estados do Brasil que tem a melhor nota do IDEB e suas 

escolas públicas conseguem um IDEB acima de nove pontos, nós estamos hoje com uma 

nota de 6.9 na educação municipal e 7.2 ou 7.8 na educação estadual que é na Escola 

Estadual Teodomiro Caldeira Leão. Precisamos melhorar esta questão porque se 

absorvemos temos que mostrar que temos condições de fornecer e fornecer bem a 

educação para nossas crianças. Esta empresa funciona de uma forma maravilhosa. Ela 

após fazer este trabalho de identificação, ela passa a trabalhar com os alunos. Nesta 

perspectiva de trabalhar com os alunos é onde até já conhece porque já teve acesso a 

alguns programas que trabalha com isso. Tem avaliações e proposta de trabalho onde os 

profissionais envolvidos conseguem descobrir através de exames as deficiências dos 

alunos. Qual a temática que deve ser abordada pelo professor, qual matéria, qual conteúdo. 

Isso é muito importante pois irá dar uma amplitude, um diagnóstico de onde precisamos 

melhorar. Isso é fundamental e hoje com as tecnologias que temos não podemos deixar 

que nossos alunos vão fazer uma prova sem saber realmente qual é avaliação de 

conhecimento deles. Então eles já vão para uma prova de certa forma já testados. Eles 

terão um ambiente de como se realmente estivessem fazendo a prova. Isso é muito 

importante. Ainda na viagem foi possível os vereadores e acredita que todos estiveram 

presentes no momento, participar de um painel do FNDE onde o município de Aricanduva 

assinou um termo de compromisso, entende que a câmara também assinou este termo de 

compromisso e este termo de compromisso visa melhorar a dinâmica administrativa tanto 

do executivo, tanto do legislativo em fornecer curso para os funcionários aqui da casa, para 

os funcionários da prefeitura municipal para que em setembro deste ano todos estejam 

aptos a assinar e a entrar de vez no programa  chamado Governança Brasil onde os 

municípios serão avaliados de como está este conhecimento dos nossos profissionais que 

servem a nossa comunidade. Todos os vereadores estiveram presentes e acredita que foi 
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registrado e fotografado. Outro ponto muito discutido na viagem e muito importante foi a 

questão da hemodiálise em Minas Novas. Participou de uma reunião num painel onde 

debatia já a inauguração, já está a passos largos a questão do funcionamento da 

hemodiálise em Minas Novas. Isso é um sonho para nós que está sendo realizado, porque 

aqueles que precisam de hemodiálise sabem que sair do nosso município de Aricanduva e 

percorrer quase 300 km nas estradas ruins que estavam daqui para Diamantina é submetê-

los a um flagelo. A possibilidade desse procedimento estar aqui mais perto, uma vez que 

Minas Novas fica aí no máximo a 90 km, isso é muito importante. Não é o resolver da 

questão porque sabemos que passar por este processo é doloroso, difícil e é preciso pelo 

menos amenizar este sofrimento. Colocando a hemodiálise aqui mais perto estarão 

oferecendo dignidade às pessoas que são submetidas a hemodiálise talvez aí duas, três 

ou até quatro vezes por semana. Outro detalhe importante nesta viagem foi o estande da 

CISAJE.  Todos os vereadores que ali estiveram juntamente com o prefeito, participaram 

deste estande e lá estava amostra vários produtos aqui de Aricanduva, como rapadura, 

açúcar mascavo, cachaça, com três fornecedores aqui de Aricanduva que foram expostas 

no estande da CISAJE. Isso é muito importante pois está mostrando o nosso produto lá 

fora. Pegou vários contatos e vai estar passando para o pessoal de vários municípios, onde 

de certa forma apreciaram nossa cachaça, nossa rapadura, nosso açúcar mascavo e estes 

contatos é justamente para iniciar negócios. Isso é muito importante e Aricanduva se saiu 

muito bem nesse ponto. Ainda com a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que ainda 

sobre a viagem gostaria de parabenizar todos os vereadores que estiveram presentes, o 

colega Cláudio Monteiro já relatou a dificuldade que teve em ir, mas os demais todos 

estiveram presentes e isso é importante, porque buscar conhecimentos e meios para o 

nosso município é muito importante. Esta viagem foi sim uma viagem de grande proveito. 

Tiveram além do conhecimento pessoal quesitos e questionamentos que vieram os ajudar 

a resolver questões da comunidade.  Por fim deixou para dizer sobre uma reunião que 

tiveram na sexta-feira treze no IDENE. Esta reunião já estava agendada antes, com o 

diretor geral do IDENE, senhor Carlos Alexandre Gonçalves. Esta reunião era para discutir 

justamente a questão de um programa que era fornecido aqui em Aricanduva e foi 

cancelado já há algum tempo e agora a secretaria de agricultura está tentando retomá-lo, 
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que é o programa do leite pela vida. Anteriormente ele tinha o nome de leite pela vida e 

agora o governo está lançando ele com outro nome que até entende ser errado este nome.  

O nome é leite novo, e isso é uma propaganda subliminar do partido NOVO do qual é o 

partido do governador. Este item tem que corrigir, mas foram destinados para este 

programa mais de dezesseis milhões já para início de 2023. Espera que Aricanduva seja 

contemplada pela dinâmica e pelo tão bom que é o programa. O vereador parabenizou o 

município pelos eventos propostos no fim de semana. Tem o futebol já dito pelos demais 

vereadores, o evento maravilhosos do ciclismo. Reafirmou sobre a reunião sobre a questão 

do Bancoob. Sempre diz aqui que seu cunhado José Bodinho trazia como uma nova ideia, 

mas na realidade é uma brilhante ideia trazer para Aricanduva o Bancoob através do Cred 

Cap Jequitinhonha. Aricanduva está caminhando a passos largos e melhorias para o 

cidadão. Foi dito pelo colega Pixo sobre as obras do anel rodoviário e acredita que logo ele 

estará aberto e devem já pensar em nomear aquele anel rodoviário com o nome da pessoa 

ou o nome daqueles que doaram o terreno, no caso o senhor José Borges. 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 registrado duas cobranças de suma importância, sendo uma delas algo que não 

deveria estar acontecendo, onde foi aprovada uma lei na casa no final do ano passado e 

esta lei não está sendo cumprida pelo executivo municipal. Foi aprovado o ticket-feira para 

os funcionários que ganham até um salário mínimo, no valor de trinta reais, foi aprovado no 

final do ano passado e não foi cumprido até hoje. Não sabe o porquê não está acontecendo. 

Deixou já um pedido com a secretária para que faça um oficio solicitando do executivo uma 

justificativa do porque esta lei ainda não está sendo cumprida. Está buscando as 

informações porque foi questionado por algumas pessoas e estão aqui é para isso. Buscar 

as informações e repassar para estas pessoas. Outra colocação é que mais ou menos vinte 

dias atrás esteve em Belo Horizonte, esteve na casa de apoio, nas reuniões seguintes ouviu 

muitos elogios na casa a respeito da casa de apoio, a respeito de seu funcionamento. 

Realmente o pessoal que fica na casa de apoio sempre foi muito bem tratados pelos 

funcionários, comida muito bem feita, tudo muito bem cuidado. Seu questionamento não é 

sobre isso, seu questionamento é sobre o que necessita demais naquele local e ainda não 
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tem que é um veículo para transportar aqueles pacientes. O dia que esteve lá, ouviu uma 

criança pedir a mãe uma bolacha e ela respondeu que não podia compra pois só tinha vinte 

e cinco reais que era de pagar o UBER. Naquele dia ficou muito chateado e com raiva. Isso 

não pode acontecer no município. Não significa que o carro que está levando os pacientes 

para Belo Horizonte está fazendo errado. Eles estão fazendo o papel deles, pois o contrato 

deles é de levar somente até na casa de apoio e eles estão indo até lá. Mas o povo, 

principalmente aqueles que mais precisam não merecem passar por isso. Até anotou 

porque pensou que o secretário estaria aqui hoje, queria falar com ele presente. Uma coisa 

que o deixou mais preocupado ainda é que naqueles dias que esteve ali, soube que o 

secretário havia saído de lá também naquele dia, mas parece que não está preocupado 

com isso. Quando esteve lá pode presenciar também as pessoas fazerem vaquinha para 

um outro paciente que estava sem condições financeiras para ir até o hospital. Todos os 

vereadores tem que agradecer a oportunidade que o povo os deram para estarem aqui e 

por isso precisam sim cobrar, porque as coisas que fazem e todos veem não precisa de ser 

falado, mas aquilo que necessita precisam cobrar porque estão aqui para isso. Naquele dia 

se sentiu envergonhado na casa de apoio. Não irá falar que a saúde está ruim no município, 

mas também não está uma maravilha. Os vereadores são responsáveis e pagos por isso. 

Deixa registrado e quantas vezes for preciso vai estar cobrando aqui nesta casa. Ainda com 

a palavra o vereador disse que agradece muito a Deus pela oportunidade em ter viajado 

com os colegas vereadores, foi um momento de muita aprendizagem e muita coisa que as 

vezes buscam informações e lá tiveram a oportunidade de tê-las. Ouviu o governador Zema 

falar dos recursos que estão sendo pagos nos municípios, recursos na educação e na 

saúde que o ex-governador Pimentel deixou de cumprir e agora estão sendo pagos para 

os municípios de Minas Gerais. É muito dinheiro que está sendo pago, os municípios tem 

que cumprir e os vereadores precisam fiscalizar. Sabe que todos os vereadores tem o 

mesmo pensamento que o seu a respeito desse carro da saúde para a casa de apoio, tem 

na casa várias indicações neste sentido de autoria de vários vereadores. Indicação até 

mesmo feitas no outro mandato e precisa ser atendidas com urgência, pois o povo não 

merece passar o que estão passando ali. Deixa bem explicado que está falando do 

transporte e não da casa de apoio. A casa de apoio está excelente. Explica isso porque 
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depois podem sair conversas de que está criticando a casa de apoio e isso não é verdade. 

O povo que ali fica necessita de um veículo para transporta-los dentro de Belo Horizonte. 

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 não pode ir em Belo Horizonte junto com os colegas porque tinham um 

compromisso, mas os colegas foram, participaram do congresso, trouxeram várias 

informações importantes para esta casa e é isso que é importante. Disse que é preciso 

agradecer mas também cobrar. Cobrou aqui sobre a estrada do Espinho, eles foram lá e 

arrumaram, mas agora cobra aqui a arrumação da estrada de Ouro Fino II que está uma 

vergonha. Próximo ali ao senhor Miltinho da Santila, Betinho está fazendo até dó, pois estão 

sem estrada. Deixa a cobrança registrada para ver se o secretário juntamente com o 

prefeito arruma ali para eles. Arrumaram também a estrada principal passando pelo Cisa 

Branco, mas não arrumaram ali próximo aos Moreiras. Lá também está muito ruim. 

Agradece pelo que foi arrumado e cobra os locais que ainda estão sem arrumar. Sobre a 

questão de água, existe na casa várias indicações com pedido de colocação de água 

encanada em várias comunidades, muitas ainda não foram beneficiadas, pedido de 

construção de posto de saúde entre tantos outros. Vários pedidos também sobre o carro 

para a casa de apoio em Belo Horizonte e espera que resolvam o quanto antes para ajudar 

aquelas pessoas que necessitam. Sabe que não é fácil para a administração, pois é muita 

coisa para resolver. Deixa registrado também o pedido para o concerto de um mata-burro 

em Sapucaia, próximo a senhora Lucia de Matos e também a estrada ali que ainda não foi 

arrumada. Os moradores daquele local estão reclamando. Moram distantes e precisam 

desse apoio. 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 gostaria de deixar registrado uma cobrança de um problema que já vem 

de algum tempo na comunidade de Santo Antônio Barra do Capucho, também conhecido 

como Santo Antônio dos Pimentas que é uma passagem que dá acesso a residência da 

senhora Elizabete. É um local que foi patrolado as estradas, mas não tem acesso à veículos 

devido a uma passagem de água existente na estrada. Conversou com o prefeito na 

semana passada e agora solicita do secretário de obras para que tome as devidas 



                            Página | 11  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

providências porque é um local que tem pessoas idosas e se acaso alguém adoecer ali não 

tem nem como o carro ter acesso a casa desse pessoal. Irá encaminhar para ele as fotos 

que recebeu para que ele possa resolver o problema. 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 os eventos de esporte que estão 

acontecendo no município são muito importantes. Além de distrair as pessoas faz muito 

bem para a saúde. Achou tudo muito bem organizado e parabeniza os envolvidos. É preciso 

dar apoio para realização desses eventos que são muito importantes. Sobre o carro da 

saúde em Belo Horizonte realmente é preciso dar um jeito de resolver o problema o quantos 

antes melhor. O vereador desejou boa noite a todos. No uso da palavra o senhor presidente 

cumprimentou os vereadores, funcionários da casa, ouvintes pelas mídias sociais. O 

presidente falou sobre a final do campeonato no campo do Tim, onde foram vários 

domingos festivos, onde contou com várias equipes do município de Aricanduva e também 

da região como Capelinha, Itamarandiba, Contrato e também Padre João Afonso. Ontem 

foi a final do evento, um evento muito bem organizado, campeonato este que já é tradição 

no município, já acontece há muitos anos e ficou dois anos paralisado devido a pandemia 

que impossibilitou a realização do mesmo. Agora este ano foi retomado, foi uma grande 

organização em questão até mesmo de suporte, arbitragem, sempre contando com a 

presença da secretaria de esportes em todos os dias do evento. Uma grande parceria entre 

a secretaria de esportes e as pessoas da comunidade. Deixa a cobrança para que este tipo 

de evento aconteça também em mais comunidades. Temos várias comunidades no 

município que são amantes do esporte e que merecem também que estes campeonatos 

aconteçam em suas comunidades.  Cita aqui a comunidade de Quebrabó, comunidade de 

Carneiros. È preciso que estes grandes eventos também comecem a acontecer em outras 

comunidades. Deixa registrado este pedido como vereador para a realização desses 

eventos não só nas comunidades mas também aqui dentro da cidade. Sabe que o 

campeonato municipal está próximo para começar, teve a informação que começará nos 

próximos meses. Sobre o evento bike –fest, um evento que contou com a participação de 

pessoas de várias cidades como Capelinha, Água Boa, Itamarandiba entre outras. Foi um 

evento muito importante onde várias pessoas puderam participar, jovens, crianças, adultos 
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e sempre cita que esporte é lazer, é vida e saúde e estes eventos são muito importantes e 

precisam sempre acontecer em nosso município e mostrar para as pessoas que através do 

esporte, cuidamos também da saúde e ainda é cultura para nosso povo. Espera que estes 

eventos venham acontecer muitas e muitas vezes no nosso município. Sobre a obra do 

anel rodoviário, até já comentando aqui por alguns vereadores, sabe que é uma grande 

obra para o desenvolvimento do nosso município, é de uma importância muito grande e 

agradece a família dos Borges pela doação do Terreno, pois estas parcerias são muito 

importantes. Tem certeza que breve estará em pleno funcionamento para atender a 

população, atender principalmente os grande caminhões que passam por nosso município. 

Conversando com o secretário de obras, ele disse que está terminando o anel rodoviário e 

também o patrolamento das estradas que tem a necessidade de finalizar e também os 

galhos de estradas. Na semana passada a máquina estava estragada e não trabalhou 

durante a semana, mas agora está retomando e o mais breve possível estarão patrolando 

todas as estradas e as deixando da forma que os munícipes merecem. Sobre a escola de 

São Pedro, os vereadores Nivaldo e Donizete apresentaram indicação, esteve presente na 

comunidade e fez questão de passar na escola, já havia ouvido a demanda vinda da 

população, até conversou com o prefeito e também com a secretária de educação a 

respeito e eles disseram que já estão planejando o que será feito na escola, inclusive o 

engenheiro já esteve ali presente para elaboração de um projeto e tem certeza, e pelo que 

lhe passaram será feito ali uma estrutura melhor. Não será apenas acrescentar uma sala. 

Será mexido em toda a estrutura da escola. Isso é muito importante, lá tem uma demanda 

de vinte e sete alunos e pelo que conversou com os professores e também com a secretária, 

os vinte e sete alunos que estudam ali, pelo menos vinte e seis deles não virá para a cidade, 

continuarão a estudar na escola da comunidade. Com certeza eles merecem esta atenção 

em melhorar a infraestrutura do local. Crê que se Deus quiser, logo estarão dando início a 

estas obras e melhorar a situação daqueles alunos que merecem uma atenção especial. 

Sobre a agência do sicoob, tem certeza que será um grande avanço para nossa cidade em 

todos os setores, espera que o mais breve possível esteja acontecendo, as previsões é 

para que em setembro já esteja funcionando esta agência aqui no município. Sobre a 

viagem realizada em Belo Horizonte, onde vários vereadores estiveram presentes 
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buscando capacitação, buscando conhecimentos e se informando. Sempre que realizam 

estas viagens tentam tirar grandes proveitos, em buscar o que existe de bom nestes 

grandes centros para trazer para o nosso município. Tem certeza que cada vereador trouxe 

um pouco de conhecimento, trouxe algo que possa ser agregado dentro do nosso município 

em prol dos trabalhos. Sobre a casa de apoio, esteve presente lá no último mês por duas 

vezes e agora recente também. Sempre muito bem recebido pelos funcionários que ali 

trabalham, podem ver o carinho que eles tratam todos os pacientes que ali estão. Graças 

a Deus tem uma grande infraestrutura e cada dia melhorando mais. Agora será 

disponibilizado para ali trinta colchões para atender melhor os pacientes. São trinta 

colchões com uma qualidade muito boa além de roupas de cama. Possivelmente irá receber 

também mais dez camas adaptadas para um conforto dos nossos pacientes e também para 

as pessoas que estão cuidando deles. Sobre a colocação do vereador Osnar, realmente é 

uma coisa que pode ver, há sim uma grande necessidade a colocação do carro de saúde 

para ajudar nos deslocamentos dos pacientes. Esteve conversando com os funcionários 

que trabalham ali, conversou também com o secretário de saúde e também com o prefeito 

e tem certeza que eles já estão cientes dessa demanda e o mais rápido possível tentarão 

soluciona-la. Disseram que já está bem encaminhada a demanda e o mais rápido possível 

será tomado as providências para atender melhor os aricanduvanos. 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 seis de junho de 2022. 
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