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ATA DA SEXCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia treze 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 Sétima 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 pra entrada em tramitação do projeto de lei 011/2022 “Autoriza o poder Executivo 

Municipal firmar convênio com o Conselho Comunitário de Segurança Pública de 

Capelinha-CONSEPCAP-para transferência de recursos financeiros para aquisição de 

bens móveis, e dá outras providências”, de autoria do executivo municipal. Leitura também 

para entrada em tramitação do projeto de resolução 001/2022 Dispõe Sobre: Aprovação 

das Contas do Município de Aricanduva - Estado de Minas Gerais, relativas ao Exercício 

Financeiro de 2020, autoria comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas da 

Câmara Municipal. Leitura para entrada em tramitação do projeto de resolução 002/2022 

“Dispõe sobre a instituição do Núcleo da Escola Federativa no âmbito da 

Câmara Munic ipal  de Aricanduva/MG, e dá outras providências, de autoria d a 

Mesa Diretora. O Projeto de Resolução 002/2022 deu entrada em plenári o 

acompanhado de um pedido de trami tação em regime de urgência especial,  

tendo em vista que a Resolução aprovada e a Portar ia de nomeação d o 

Agente Federat ivo (servidor responsável por receber e f ornecer subsídios e 
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informações necessárias para as ações do Núcleo), deverão se r encaminhas  

de forma breve à Secretaria de Governo da Presidência da Repúbl ica. O  

senhor presidente colocou o pedido de tramitação em regime de urgênci a 

especial  em votação do plenário pelo s is tema aberto de votos e o mesmo f oi  

aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Pedindo para f azer  uso 

da palavra o vereador Geraldo Aparecido apresentou requerimento verbal ao 

plenário, solic itando a tramitação em regime de urgência especial  do projeto 

de lei 011/2022 que Autoriza o poder Executivo Municipal firmar convênio com o 

Conselho Comunitário de Segurança Pública de Capelinha-CONSEPCAP-para 

transferência de recursos financeiros para aquisição de bens moveis, e dá outras 

providências”, tendo em vistas que a inauguração do Quartel do corpo de Bombeiros já 

acontecerá no dia 15/06/2022. 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. Aprovados os pedidos de 

urgência especial, o senhor presidente suspendeu a sessão por dez minutos para que as 

comissões em conjunto pudessem emitir parecer nas matérias. Passados os dez minutos 

o senhor presidente e demais vereadores retomaram a sessão e o senhor presidente 

colocou o projeto de lei 011/2022 em única discussão do plenário. Com a palavra e em sua 

discussão o vereador Nivaldo Aparecido disse que sobre o projeto em questão, ele é de 

suma importância, trata-se da instalação de um quartel do corpo de bombeiros na nossa 

região e é com muita alegria que recebe a notícia de inauguração do pelotão na cidade de 

Capelinha. Os postos dos bombeiros que temos ficam distantes, Diamantina, Teofi liotoni e 

São João Evangelista e agora teremos um pelotão bem próximo de Aricanduva e é com 

motivo de muita alegria que recebe esta notícia. Com a palavra e em sua discussão o 

vereador Geraldo Donizete disse que a instalação de um quartel do corpo de bombeiros 

em Capelinha é de grande importância, porque para nós até certos serviços de emergência 

o corpo de bombeiro é fundamental. Com a aprovação do projeto estão dando um passo à 

frente, é um incentivo para que possamos ter a liberdade de procurar, mesmo já sabendo 

que o corpo de bombeiro já nos atenderia. É importante que o município faça sua parte.Com 

a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que o projeto autorizativo 
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para o poder executivo celebrar convênio para repasse financeiro visando a implementação 

do quartel do corpo de bombeiro na cidade de Capelinha e que em reflexo será beneficiado 

o município de Aricanduva, porque está dentro da circunscrição onde o município de 

Aricanduva está dentro dessa circunscrição territorial e seremos atendidos pelo pelotão do 

corpo de bombeiros de Capelinha que será equipado com equipamentos para salvamento 

e com recurso humano de trinta profissionais, sendo um comandante e os demais, 

sargentos, cabos e soldados e o que fica para nós é que a região está desenvolvendo e era 

um anseio de muitos anos. Aricanduva sempre que precisa de uma intervenção do corpo 

de bombeiros, o chamamento é na cidade de Diamantina, onde muitas vezes é preciso 

esperar vinte e quatro horas ou até mais aguardando a prestação do serviço e estando aqui 

próximo a nossa cidade, o serviço a qual estiver atinente ao corpo de bombeiros será 

prestado de forma mais rápida. O corpo de bombeiro está na envergadura da segurança 

pública, é uma das instituições que vem formar este leque que propiciona a sociedade a 

prestação de serviço, a qual visa dar ao cidadão aquele sentido e sentimento de segurança. 

O corpo de bombeiro é mais um que chega na nossa região para prestar este tipo de 

serviço. A inauguração será no dia quinze de junho e convida a todos que quiserem ir ali 

para conhecer as instalações do corpo de bombeiro que está situada juntamente com a 

estrutura do DER. Logicamente a pessoa poderá falar que dez mil reais é muito pouco. É 

pouco para uma cidade de porte grande, mas para Aricanduva não é um recurso pequeno, 

é um recurso grande. Outro benefício que Aricanduva irá receber são os cursos que o corpo 

de bombeiros fornece para as cidades que eles são implementados, as cidades polos. 

Aricanduva, dentro dessa nova extensão do corpo de bombeiros que está sendo implantada 

em Três Marias, Araçuaí, Bocaiuva, e em algumas outras cidades da região, será a primeira 

cidade que não seja sede do corpo de bombeiros, que ao firmar convênio de cooperação 

com o corpo de bombeiro terá a formatação desses cursos. Quem serão beneficiados com 

estes cursos, no nosso caso será a escola pública do município. Os nossos alunos das 

nossas escolas pública serão submetidos aos cursos do corpo de bombeiros. Isso é muito 

importante. Poderão também haver cursos e palestras para a sociedade em geral e isso 

estão buscando junto ao comando do corpo de bombeiro, porque eles tem norrall em estar 

fornecendo cursos que abrange toda a sociedade e estes cursos são de uma valia muito 
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grande. Esta abrangência e conhecimento que eles tem será passado para toda sociedade.  

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

aberto de votos o projeto de lei 011/2022 e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos 

senhores vereadores.  Ato contínuo o senhor presidente colocou em única discussão do 

plenário o projeto de resolução 002/2022 “D ispõe sobre a institu ição do Núcleo d a 

Escola Federativa no âmbito da Câmara Munic ipal de Aricanduva/MG, e dá 

outras providências, de autor ia da Mesa Diretora.  Com a palavra e em su a 

discussão o vereador Nivaldo disse que o projeto de resolução d iscutido é  d e 

grande importância para o município, pois estará proporc ionando capacitação 

aos servidores públicos da câmara munic ipal e também da pref eitur a 

munic ipal. Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecid o 

disse que já havia conversado sobre o projeto em questão na reunião passada 

quando da palavra f ranca, falou sobre a viagem em Belo Horizonte ond e 

partic ipou do tr igésimo sétimo congresso mineiro dos municípios, e em 

andança pelo rec into, pelos estandes ali exis tentes, juntamente com os  

demais vereadores,  localizaram um estande do FNDE e em conversa os f oi  

passado sobre este projeto.  Logo em seguida até conversaram com o prefeit o 

de Itamarandiba sobre este projeto,  onde já foi  instituído no município,  ele j á 

havia assinado esta demanda para qu e os funcionár ios do executivo 

munic ipal daquela c idade recebesse estes cursos. Achou interessante,  

conversou com o nobre presidente da casa, reuniram com os demais  

vereadores para que f osse assinado este termo de convênio. Isso vis a 

melhorias e capacitação dos prof iss ionais que atuam na câmara munic ipal.  

Lógico que cada conhecimento que é agregado aos funcionários, de f orma 

indireta ele é repassado para os vereadores, os  vereadores também poder á 

fazer parte dessa capacitação e isso também gera melhorias pa ra a 

população, porque os funcionários que aqui estão presta atendimento a tod a 

a populaç ão, os vereadores prest ação assistência e atendimento à 

população, isso porque as demandas elas são em primeiro momento  vindas  

diretamente para os vereadores, os vereadores funcionam como para raio  
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recebendo este impacto e assim absorvidos fazendo aqui na câmara os  

pedidos através de requer imentos ou diretamente junto ao executivo para que 

sejam realizadas obras de interesse da população.  Então,  tudo aquilo qu e 

vem para melhoria dos prof iss ionais ou dos muníc ipes é interessante. Este 

projeto de resolução visa justamente isso. Melhorar e qual if icar aquilo qu e 

temos de melhor que são os recursos humanos  dispostos a trabalhar  em prol  

da sociedade. Após discussão o senhor p residente colocou em única votação 

do p lenár io pelo s is tema aberto de votos  o projeto de resolução 002/2022 e 

o mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais  

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

grande expediente e declarou a palavra f ranca aos senhores vereadores.  

Com a palavra f ranca o vereador  Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Nivaldo disse que gostar ia d e 

fazer uma cobrança e na sua opinião, um cobrança séria, porque está no di a 

a dia com a população, não se esconde de ninguém, procura sempre marcar  

presença em todas as áreas e está sempre ouvindo as  cobranças advindas  

das pessoas. Elas querem saber das coisas, querem saber  o porquê de esta r  

acontecendo e muitas vezes acaba até passando por apuros, porque algumas  

cobranças o deixa muito preocupado e sem ter  a resposta para dar. Sua 

cobrança hoje é sobre os veículos da pref eitura que estão sendo usados de 

forma errada, onde tem funcionário pegando o carro e indo para sua casa n a 

hora do almoço, volta e a tarde vai novamente para casa com o carro e n o 

outro dia f az tudo novamente. Acha que isso não pode estar acontecend o 

porque,  imagina se cada funcionário for  pegar o carro da prefeitura e ir  p ara 

suas casas com eles. O que isso vai virar. No iníc io do mandato conversou 

com o secretár io e ele disse que não t inha carro.  Até pediu para que os  

vereadores f izessem alguma coisa para estarem adquir indo carros. Como qu e 

ir iam adquir ir  carros para o mun icípio no iníc io do mandato? Era dif íc i l.  Mas  

agora que tem os carros, porque graças a Deus o município tem uma f rota 

boa, pois o executivo também está fazendo por onde, mas o funcionário pegar  
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o carro e ir  para casa, não acha certo. A não ser que existe u ma lei que 

autoriza ele a fazer isso. Está f alando na casa hoje, mas já procurou o 

secretário para conversar sobre o assunto, mas até então continu a 

acontecendo da mesma f orma. No seu ver está errado.  Está aqui é par a 

cobrar, é isso que a população espera dos vereadores. Sabe que o executivo 

está trabalhando, está correndo atrás, mas o que é errado não pod e 

continuar. Se está errado tem que parar. Como disse antes, a não ser qu e 

tem uma lei que permite que o funcionár io vai para sua casa com o carro. Se 

continuar assim,  quer  fazer um requerimento para saber o mot ivo pela qual  

isso está acontecendo. O vereador  Nivaldo disse que outra cobrança que faz 

é sobre a Rua Primeiro de Maio. J á até f ez ind icação na casa para melhorias  

dessa rua, até começaram uma obra lá, mas f icou pela metade,  pois a Rua,  

desde seu iníc io, nas mediações da escola estadual , até em cima est á 

precisando de reparos. Na Rua Sagrado Coração também precisa de reparos ,  

pois ela está com algumas irregularidades, muitos bloquetes altos, uma terr a 

no local  que garrou dos bloquetes, além de um cruzamento muito perigoso  

no local, pois os motoqueiros precisam estar desviando para pegar a outra 

via. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra f ranca o vereador  

Geraldo Donizete cumprimentou a t odos, agradeceu a Deus por mais um d ia.  

O vereador d isse que sobre os projetos, o núcleo da escola federativa é d e 

muita importância, porque tem ouvido muito na polít ica que tem que ter  

conhecimento. A  única maneira de conhecer  alguma coisa  é estudando e 

buscando. Esta escola irá fornecer estes treinamentos. Isso é muito 

importante. Como sempre dito pelo colega Geraldo Apare cido, a gente vive 

aprendendo. Ainda tem muita coisa para aprender e esta escola será u m 

instrumento para que possam adquir ir  estes co nhecimentos. Sobre o outr o 

projeto que versa sobre o corpo de bombeiros , também é de muit a 

importância. Não só em questão dos incêndios, mas tem também a questão 

da prevenção, pois certamente eles estarão orientando de uma certa f orma.  

Sabe que o corpo de bombeiro ajuda em muitos atendimentos de urgência,  
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até mesmo fora do município, com a realização de viagens aéreas, pois eles  

dispõe de conforto e equipamentos para ajudar.  Isso é mui to importante para 

todos nós. O vereador Geraldo Donizete disse que també m gostaria de deixar  

uma cobranç a a respeito da Rua Cidade Nova. F oi feito um parte dela, mas  

tem um trecho pequeno que precisa de alguns reparos. Tem também a 

iluminação pública dela que está ruim e os moradores dal i tem reclamado 

bastante. Passou por lá e observou que realmente está escura. Pede ao 

secretário que tome as providências  de fazer algo para aqueles moradores .  

Sobre a i luminação pública é preciso que faça uma cobrança junto a Cemig 

porque ela está demorando para resolver estas questões. As pess oas pagam 

a i luminação pública e eles querem de uma certa f orma usuf ruir daqui lo que 

pagam. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra f ranca o 

vereador Cláudio Laf aete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais  

um dia.  O vereador  disse que recebeu uma mensagem a respeito da Rua 

Açucena no Bairro Novo Horizonte e pede ao setor competente da pref eitura 

para olhar  sobre a questão das luminár ias do local.  No local tem o poste, as  

pessoas pagam a i luminação, mas no poste não tem a lâmpada. Deixa 

registrado o pedido em nome dos moradores da Rua A çucena,  bairro Novo 

Horizonte. O vereador desejou boa noite a todos.Com a palavra f ranca o 

vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por  

mais um dia, por mais um momento de aprendizado. Como sempre diz, a cad a 

reunião, a cada encontro é permitido um aprendizado diferenciado. É o qu e 

sente nas reuniões da câmara. T em sempre dito que a câmara munic ipal d e 

Aricanduva tem atuado de maneira ef ic iente e ef icaz para resolver e 

solucionar problemas da população, do município, tem buscado de forma 

incansável trazer conhecimentos, trazer recursos para Aricanduva, trazer  

aquilo que realmente a população almeja,  ou aquilo que de forma direta ou 

indiretamente pode proporc ionar melhorias de vidas. A s f rases que acabou 

de d izer  é algo que acabou de enviar  em uma mensagem de wattzap, onde 

estava comentando com alguém sobre a câmara de Aricanduva.  Disse isso 
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porque tem havido um bom relac ionamento na câmara, disse isso na reunião 

passada parabenizando os colegas vereadores pela viagem real izada em 

Belo Horizonte, pelo tanto que aprendem, pelo tanto de coisas novas qu e 

chegam para que os vereadores possam cobrar  e de certa  forma indicar par a 

o pref eito para que seja implementado no nosso municíp io. Nesta  l inha de 

raciocínio e tendo ouvido o di to pelos colegas vereadores sobre a questão d a 

i luminação pública, teve o prazer de passar em um estande no congresso 

mineiro, e pode analisar umas novas luminárias que estão sendo vendidas ou 

colocadas no mercado. A lgo de certa forma impressionante , porque ela é uma 

luminária que tem a capacidade de consumir muito menos energia e de 

c larear uma coisa f ora de sério. Clareia cerca de cem a cento e vinte,  

inc lus ive vem escrito nela. T em os folders e irá traze-los na próxima reunião 

para dizer  com parâmetros  objetivos.  O utro detalhe dessas luminárias é que 

elas são desenvolvidas com tecnologia para evitar e todos sabem que em 

todas as c idades existem os vândalos que gostam de quebrar as luminárias ,  

e estas apresentadas lá  são indestrutíveis neste quesito. Os leds são 

protegidos com um vidro,  onde, se a pessoa der um tiro, vai  r icochetear. São 

estas tecnologias que é preciso est arem indicando para que o executivo 

implementem em nosso município. Fizeram aqui um pedido para q ue a 

prefeitura munic ipal enviasse para esta casa o consumo de energia d o 

município, de todas as unidades operacionais do executivo,  justamente para 

que assim que vier poderem f azer  ind icação de o município estar  trabalhand o 

com energia solar. Que isso sej a implementado ainda este ano, que o 

município procure meios de implementar isso o mais rápido possível, porqu e 

em 2023 inc ide sobre a instalação de energia solar o famoso imposto do sol.  

Então que o município faça os  seus trabalhos de execução ainda em 20 22,  

em que pese o município ter  algumas não cobrança de luz, ser isento d e 

alguns tr ibutos. Outra questão e ainda sobre o evento em Belo Horizonte,  

inic iou na reunião passada na palavra f ranca falando sobre educação,  teve a 

oportun idade de passar em um est ande, onde, sempre fala aqui que em 
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determinada comunidade talvez precise de um atendimento de um posto de 

saúde. Passou neste estande onde hoje eles usam uma tecnologia d e 

construção toda pré-moldada. É como se eles vendessem um cômodo d e 

tr inta e seis metros quadrados, e este cômodo já vem todo equipado com 

energia, com ar condic ionado. Isso seria interessante para ser indicado par a 

o município para uma comunidade onde necessite da const rução de um post o 

de saúde com mais urgência. Irá depois trazer os fo lders e deixá-los aqui n a 

câmara para discutir  sobre estes assuntos, até mesmo para que os  

vereadores possam estar fazendo estas indicações em conjunto. O vereador  

Geraldo Aparecido agradeceu a presença de dona Teresa, esposa d o 

vereador Raimundo Costa. O vereador desejou boa noite a todos. Com a 

palavra f ranca o vereador Osnar de Cris to cumprimentou a todos e agradeceu 

a Deus por mais uma oportunidade. Disse que não é muito de falar sobr e 

educação, é mais atuante na área da saúde, mas é vereador e precisa cobrar  

todas as questões que o povo exige e cobra dos vereadores. Sobre a escol a 

de Mutamba,  nada até hoje,  sabe que esta foi  uma promessa do senhor  

prefeito para aquela comunidade, único compromisso feito na comunidade foi  

este e até hoje não foi cumprido . Quer saber o porquê ainda não foi cumprido.  

Outra questão e pegando até carona sobre a educação, é que recebeu umas  

c inco cobranças de alguns funcionários  da educação o chamando para ir  até  

suas casas, que querem lhe passar um problema que se realmente estiver  

acontecendo é gravíss imo e que está acontecendo no município. Até deixa 

um pedido ao líder  do governo para estar verif icando durante a semana, onde 

foi relatado por estes funcionár ios que tem um a professora a noite e um 

serviçal  na escola Núcleo, sem alunos.  Eles f icam lá só cumprindo horár io e 

estão recebendo normalmente como os outros professores . Não f oi lá pra ver  

até hoje, não tem certeza, mas estas pessoas o f alaram isso e está registrad o 

no celular as mensagens que recebeu. É preciso ver se realmente é verdade.  

Não sabe quem é o professor, não foi falado o nome nas mensagens, mas  

recebeu a cobrança e precisa falar.  É sua responsabil idade e seu 
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compromisso com o povo.  Outra questão a ser  falada é a respeito dos carros.  

Até fez indicação na casa pedindo para que fosse ades ivado os veículos  

pertencentes  ao município,  mas  tem alguns carros que estão n a 

responsabil idade de alguns secretários que não foram adesivados  até hoje.  

Será que este secretar iado tem é vergonha de andar nos carros públicos? 

Será que eles  tem vergonha de andar nos carros que trabalham,  ou estão 

usando estes carros para coisas que não podem. Uma das coisas é. Ou tem 

vergonha de andar no carro púb lico, dizer que é um secretário e estar  

andando em um carro do município, que é do povo ou estar usando estes  

carros para outras coisas. Usando eles para ir  em supermercado, ir  em 

Capelinha a noite e outras coisas assim. Tem por obrigação adesivar todos  

os carros do município ou que estejam prestando serviço para o município. A  

população quer saber o que os carros do município estão fazendo. É  

obrigação dos vereadores cobrar sobre isso.  Deixa registrado mais uma vez 

sua cobrança sobre o assunto. O vereador  desejou a todos uma boa noite.  

Com a palavra f ranca o vereador  Cláudio Monteiro cumpr imentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. Cumprimentou a dona Tereza presente 

na reunião e desejou a todos uma ótima semana.  Com a palavra f ranca o 

vereador Ricardo Laf aiete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais  

um dia, mais uma oportunidade. O vereador Ricardo disse que gostaria d e 

pedir uma explicação ao poder executivo, pois recebeu várias l igações n o 

f inal de semana e gostar ia de pedir aos colegas vereadores e também ao 

nobre presidente que se empenhasse nesta cobrança para trazer um respald o 

para a população. A  cobrança é a respeito que está havendo os sábados  

letivos e o transporte escolar não está buscando os alunos  da zona rural. Foi  

muito cobrado, ouviu vár ias versões, falaram que não vão buscar estes  

alunos nos sábados para economizar. Não estar nem acreditando em uma 

coisa dessas, pois acredita que educação e saúde são as  únicas áreas que 

não podem economizar . Sobre a cobrança do colega veread or Nivaldo,  já fez  

estas cobranças aqui  na casa também, são secretários em veículos do 
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município indo para suas casas em horário de almoço, vo ltando na parte d a 

tarde e acha que deveriam economizar  é nesta parte.  O vereador pediu ao 

senhor presidente que s olic itasse da secretaria de obras do município,  

acredita que é ela a responsável para trazer uma explicação melhor sobre 

estas placas que estão sendo colocadas na c idade. Está virando uma 

bagunça estas placas de s inal ização aqui em Aricanduva,  porque coloc am a 

placa em um dia, t ira no outro. Tem vários exemplos, vai c itar como um aquela 

Rua que vai  sentido a escola Núcleo, onde foram colocadas placas, uma 

virada para a outra. Quem está vindo ou quem está indo não conseguem ver  

a placa. Outro exemplo é na ru a da antiga delegacia,  onde colocaram uma 

placa proibindo a subida, depois colocaram uma de não se pode subir para 

quem estiver vindo sentido da pref eitura,  depois colocaram uma de um 

caminhão. A população f ica sem saber se pode ou se não pode. T em também 

como exemplo a rua da Escola Estadual, onde quem estar  descendo vê uma 

placa indicando para entrar  na casa do senhor Carlos.  Uma p laca indicando 

passar d ireto para dentro da garagem do senhor Carlos.  E quem está ind o 

sentido a praça, havia uma faixa e uma placa indicando que não poderia mais  

subir na rua da escola. Viu, em um dia de domingo, o pref eito retirar esta 

placa do local. Se caso a pol íc ia pegar alguém subindo ali será multado? A 

população f ica sem saber por onde pode estar transitando aqui em 

Aricanduva. Acha que eles deveriam contratar alguma empresa especial izad a 

ou procurando alguém que tenha conhecimento e não f icar colocando p laca ,  

muitas até sem necessidades. O vereador Ricardo disse que gostaria de 

aproveitar a oportunidade e agradecer a uma  ex- servidora do município qu e 

acredita que tenha prestado um bom trabalho na nossa c idade,  desligou do 

município há alguns dias, agradece a doutora Amanda pelo bom atendimento,  

pelo carinho com todos os pacientes e toda população de Aricanduva. O  

vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra f ranca o vereador  

Raimundo Costa cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um d ia,  

mais uma reunião. Desejou boa noite a todos. No uso da palavra o senhor  
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presidente cumprimentou a todos, vereadores, funcion ários da casa, don a 

Teresa presente na sessão e também aos  ouvintes pelas mídias sociais .  

Agradeceu a Deus por  mais um dia,  mais uma oportunidade.  Disse que a 

respeito dos dois projetos  aprovados  hoje na casa, sobre o que d ispõe sobre 

o núcleo da escola f ederat iva no âmbito da câmara munic ipal de Aricanduva,  

como até já c itado pelo vereador Geraldo Aparecido, onde comentou muito  

bem na discussão do projeto, é um projeto que busca capacitação dos  

funcionários, dos vereadores e nada melhor estarmos sempre est udando e 

buscando melhor se informar . Foi em uma viagem para Belo Horizonte qu e 

conseguiu fechar esta parceria com a escola federativa e se Deus quiser trará 

muitos benef íc ios para esta câmara munic ipal. Irá capacitar tanto os  

vereadores quantos os funcion ários aqui  da casa. S obre o projeto que f al a 

do convênio para instalação do corpo de bombeiros em Capelinha, é muit o 

importante ter este serviço essencial mais perto de nossa c idade e por mais  

que seja uma ajuda pequena do município, tem certeza que será d e grand e 

relevância para eles do corpo de bombeiros e para nós também aqui do 

município, onde teremos um atendimento mais adequado ainda. Fica feliz em 

ver estas coisas que não existiam antes, existiam somente nos grandes  

centros, agora podemos ver chegar cada vez mais perto de nós que estamos  

mais no interior.  T em certeza que a instalação do corpo de b ombeiros em 

Capelinha é um grande ganho para toda nossa região. Em relação a cad a 

cobrança feita por cada vereador  na casa no dia de hoje,  serão encaminhadas  

ao executivo par a tentar  trazer as explicações devidas. 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 l ida e aprovada, será assinada 

por todos os vereadores presentes. Sala das sessões da câmara munic ipal  

de Aricanduva, em 13 de junho de 2022.  
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