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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia vinte e nove de agosto 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 Nonagésima Primeira 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 e   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. Ato continuo o senhor presidente 

solicitou leitura de oficio recebido na casa. Oficio 003/2022 assinado por representantes da 

comissão permanente dos servidores públicos, que solicitam desta câmara municipal que 

sejam envidados esforços para verificar junto ao executivo resposta referente ao oficio 

001/2022 de 02 de maio de 2022 e 002/2022 de 04 de junho de 2022 encaminhados ao 

excelentíssimo senhor prefeito Valdeir Santos Coimbra.  Abrindo a segunda parte -ordem 

do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicação constante em pauta. Indicação 

001/2022 de autoria dos vereadores; Fernando Monteiro, Nivaldo Aparecido, Geraldo 

Donizete, Geraldo Aparecido e Raimundo Costa que indicam ao executivo municipal a 

realização de reforma de todos os imóveis onde estão instalados os postos de saúde de 

Aricanduva, seja na zona rural (comunidades de Carneiros e Capucho), como zona urbana 

do município, além da Unidade básica de Saúde. No uso da palavra o vereador Nivaldo 

Aparecido falou sobre a indicação esclarecendo que ela é de grande importância porque o 

posto de saúde de Aricanduva, já em sua entrada falta piso, pois algumas cerâmicas estão 

soltas já faz um tempinho. No posto de Carneiros, esteve lá há pouco tempo e os moradores 
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lhe falaram que quando chove cai muita água dentro e precisa sim de melhorias. Dando 

seguimento na ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em 

tramitação de projeto de lei 013/2022 que dispõe sobre “Autoriza o poder executivo 

municipal a firmar convênio com o Hospital Dr. Badaró Junior de Minas Gerais para fins de 

prestação de serviços de hemodiálise, e dá outras providências”. Projeto de lei de autoria 

do executivo municipal e que chegou na casa acompanhado de um pedido de tramitação 

em regime de urgência especial. O senhor presidente então colocou o pedido de urgência 

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

unanimidade dos senhores vereadores. Aprovado o pedido de urgência especial, o senhor 

presidente então suspendeu a sessão por dez minutos para que as comissões em conjunto 

emitissem parecer na matéria. Passados os dez minutos o senhor presidente e demais 

vereadores retomaram a sessão e o senhor presidente colocou o projeto de lei 013/2022 

em única discussão do plenário.  Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo 

Aparecido disse que o projeto de lei é de grande importância para todos os munícipes, 

porque as mudanças serão feitas e os atendimentos das hemodiálises ocorrerão em Minas 

Novas. Os pacientes aqui de Aricanduva irão ter que percorrer apenas noventa e três km e 

poderão aproveitar o dia, pois poderão ir e voltar cedo para suas casas. Estiveram presente 

na inauguração da clínica e lá puderam ouvir muitas histórias e uma dessas histórias foi de 

um morador que relatou que seu sonho era passar um sábado em minas Novas, pois desde 

que começou a realizar hemodiálise nunca mais passou um sábado na sua cidade. O 

projeto é de grande importância e fica até meio sem palavras, pois temos aqui no município 

pacientes que precisam ir em Diamantina três vezes por semana e agora serão atendidos 

em Minas Novas. Isso é uma vitória para o município. Com a palavra e em sua discussão 

o vereador Cláudio Lafaete disse que o projeto recebido na casa que versa sobre a 

hemodiálise que irá acontecer em Minas Novas votou a favor, pois tem -se no município 

dois pacientes que fazem hemodiálise em Diamantina que precisam viajar mais ou menos 

umas quatro horas para fazer o tratamento e fica muito cansativo para estes pacientes. 

Funcionando em Minas Novas vai ser muito bom, pois irão gastar cerca de uma hora de 

viagem, por isso votou sim. Ontem mesmo foi questionado por pacientes que realizam o 

tratamento sobre o projeto e respondeu a eles que podiam ter na certeza que assim que o 
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projeto fosse recebido na casa, todos os vereadores seriam a favor. Com a palavra e em 

sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que agradece a Deus por participar da 

votação, pois é algo nobre e aproveita o momento e deixa um requerimento ao senhor 

presidente para que a câmara de Aricanduva faça um ofício agradecendo o empenho do 

pároco da cidade de Minas Novas e do Prefeito Aécio de Minas Novas. O conhece a muito 

tempo, é um cara fantástico, porque a semente foi engessada lá. Lógico que houve o 

empenho e auxilio de outras pessoas externas, mas a gestação disso dependeu sim do 

prefeito e do Pároco de Minas Novas.  Deixa para eles os parabéns. Esse acontecimento é 

um marco regional para todos nós, porque essa nossa área de Aricanduva, microrregião de 

Capelinha, sendo Capelinha, Turmalina, Angelândia e algumas cidades abaixo de Minas 

Novas, estamos bem distante dessa área da saúde especializada. Essa implementação da 

realização de hemodiálise em Minas Novas, não podemos dizer que vamos acabar com o 

sofrimento das pessoas que lá irão, mas pelo menos irá amenizar bastante. Só de 

pensarmos, como bem dito pelo vereador Pixo, uma viagem de Aricanduva para Diamantina 

fica cerca de duzentos e oitenta km de ida e volta e é muito cansativa. Diz isso porque teve 

a oportunidade de viajar para Diamantina três vezes por semana e com saúde, mas imagina 

aquele que viaja debilitado em busca de melhorias para sua saúde. Esse tempo que a 

pessoa vai ter para estar em casa, conviver com seus familiares ele é muito importante, 

porque de certa forma é um resgate daquilo que a pessoa tinha antes. Parabéns aos 

envolvidos, parabéns ao município de Aricanduva por também fazer parte disso, por 

participar, isso logicamente vai trazer qualidade de vida para os nossos pacientes. Imagina 

a pessoa sair de suas casas para fazer o tratamento, vai em Minas Novas e volta e chega 

de dia em casa. Antes saiam de madrugada, chegavam a noite de forma cansativa, 

descansava um dia e olha a pessoa preparando para viajar para Diamantina novamente 

para realizar o mesmo procedimento. Era algo traumático. Já falou aqui nesta casa que 

tudo aquilo que for para melhorar, para dignificar e melhorar a qualidade de vida do cidadão 

de Aricanduva, esta casa tem se empenhado em votar e votar com agilidade como é a 

questão de hoje que é votar o projeto em regime de urgência especial. Prosseguindo o 

senhor presidente colocou o projeto de lei 013/2022 em única votação do plenário pelos 

sistema aberto de votos e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores 
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vereadores. O vereador Geraldo Aparecido justificou seu voto dizendo que só em questão 

de mensurar a importância do projeto não só para os pacientes que irão ser atendidos em 

Minas Novas, mas até mesmo para com o ente municipal em questão de economia de 

gastos. O projeto é de uma nobreza a realização desse procedimento em Minas Novas. 

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 a 

palavra franca o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 

por mais um dia. O vereador Nivaldo falou a respeito do início do campeonato municipal 

em Aricanduva que teve início no domingo com duas partidas com times da casa e times 

convidados. Acha que faltou uma abertura bonita, mas em conversa com o secretário de 

esportes, ele disse que na final terá um evento bacana. O vereador falou também da obra 

realizada em Ouro Fino II, que foi a colocação da água para a comunidade. Eles já estão 

recebendo água em casa e aproveita para cobrar que tem outras comunidades que também 

precisam de água. Em algumas já tem até os postos feitos, mas falta a encanação. Em 

conversa com o pessoal do executivo, foi lhe passado o próximo passo é colocar água para 

todas as comunidades. Disse que já estão na cidade algumas máquinas para fazer os 

poços em algumas comunidades. Agradeceu ao executivo pelas reformas das quadras, a 

troca das lâmpadas por lâmpadas de leds. Foi uma cobrança feita pelos vereadores e o 

trabalho foi realizado. Fez indicação para colocação dessas lâmpadas também no estádio. 

Está esperando que a indicação seja atendida. O vereador disse que também está sendo 

feito o melhoramento das passagens que foram danificadas pelas chuvas, estão colocando 

as manilhas e fazendo os aterros. Estão fazendo em Grunas, São Piu e está ficando muito 

bacana o serviço. 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. O vereador 

Geraldo Donizete disse que o projeto recebido na casa a respeito da realização das 

hemodiálises, tiveram a oportunidade de irem em Minas Novas no dia da inauguração da 

clínica onde serão realizados os procedimentos e como relatado pelo colega Nivaldo, 

puderam ver alguns pacientes dizendo que tem vários finais de semana que não passam 

em suas casas, devido ao fato de nos finais de semana estarem viajando para fazer 

hemodiálise em outra cidade e como é uma especialidade um pouco mais difícil, acaba 
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sendo uma viagem sofrida e cansativa para  a pessoa ter que ir três vezes na semana. É 

um projeto que precisava muito ser aprovado, realmente está precisando porque temos 

pacientes no município que realizam este tratamento em Diamantina. O vereador Donizete 

disse que em questão da indicação que fizeram para reforma dos postos de saúde é uma 

coisa que precisa muito, porque a saúde se coloca em primeiro lugar. Já aproveita para 

solicitar que se faça uma indicação para construção de um posto de saúde na comunidade 

de Serra Noruega. Já foi feito indicação neste sentido, já é uma promessa antiga que ainda 

não foi realizada. Lá já tem um terreno que é para construção dessa obra. O atendimento 

médico ali é feito na residência do senhor Lado Magela. Ele tem contribuído muito porque 

as consultas são realizadas em sua casa. Ele também doou um terreno para que fosse feito 

um posto de saúde na comunidade. O vereador disse que a respeito do campeonato 

municipal, teve também a oportunidade de assistir ao jogo, todas as equipes jogaram muito 

bem e foram partidas bem equilibradas. Parabeniza todas as equipes que estão fazendo 

parte do campeonato e que continuem jogando tranquilamente, sem discussão em campo 

e a única coisa que realmente faltou foi uma abertura, porque sempre tem uma abertura 

bacana no início dos campeonatos. Desta vez não aconteceu, mas acredita que na 

finalização do campeonato certamente terá um evento para valorização dos times que estão 

participando. Desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que os 

moradores de Brejão o pediram para falar em reunião e também que contatasse com o 

secretário de obras ou o senhor prefeito, porque na rua ali tem muita poeira e como passa 

bastante carro por ali acaba jogando muita poeira nas casas. Eles pediram para que o 

executivo veja a possibilidade de estar molhando ali pelos menos umas duas vezes na 

semana para amenizar um pouco o problema. O vereador disse que como citado pelo 

colega vereador Nivaldo a respeito de encanamento de água, também fez várias indicações 

a este respeito para colocação de água nas comunidades de São José, São Pedro, Bem 

Viver. Pede ao prefeito para que tome as providências em estar fazendo ali estas obras o 

mais rápido possível para estas comunidades. Disse que hoje foi cobrado também por 

alguns funcionários públicos relatando sobre a questão dos salários. Relatam salários 

baixos e pedem ao prefeito para analisar a possibilidade junto ao seu setor contábil de fazer 
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uma revisão para todos os servidores. O vereador desejou boa semana a todos. Com a 

palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por 

mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado, momento muito bom, espera que 

continuem tendo este trabalho bonito e contínuo como tiveram até hoje e isso é muito 

importante. Na reunião de hoje acredita que além de aprender sai de coração cheio de 

alegria, justamente por causa desse evento da implantação do sistema de tratamento para 

as pessoas que faz a hemodiálise.  A transferência desses pacientes de Diamantina é algo 

fantástico e que Deus possa abençoar que eles tenham enfim um pouco de tranquilidade 

no tratamento. Também gostaria de tocar no assunto que todos os colegas vereadores se 

referiram que é a questão da água. Sempre diz aqui na câmara que as vezes fingimos que 

não percebemos a questão de seca e chuvas. Seca e chuva todo ano tem e até já trouxe 

aqui alguns exemplos de como é importante a preservação ambiental. Outrora já teve na 

prefeitura capacitação para o pequeno produtor rural sobre a questão das nascentes e 

sempre que vai conversar sobre isso cita o nome do senhor Hilário Chaves que como o 

caso de certa forma o emocionou. Era um pouco arredio a respeito e depois que iniciou o 

projeto em sua casa ele viu o tanto que mudou, tanto que nos anos seguintes ele aumentou 

a área que tinha reservado na beira do brejo, das nascentes. Esta capacitação precisa 

acontecer justamente para que o morador da zona rural tenha uma água de qualidade. A 

extensão dos encanamentos na zona rural vem acontecendo pela prefeitura, logicamente 

dentro de um programa que entende até razoável, porque já foi solucionado a questão da 

água em Ouro Fino, algo muito pedido aqui na casa pelo nobre vereador Cláudio Monteiro 

e também por outros vereadores. Todos os vereadores são cobrados por isso. Também em 

que pese a prefeitura está fazendo um serviço dela, é preciso sim parabenizar, mesmo que 

esteja fazendo aquilo que é obrigação é preciso parabenizar. Gostaria hoje de parabenizar 

e relatar a questão da passagem do senhor Paulo de Abreu que finalmente foi executada. 

Fez indicação e o colega Cláudio Monteiro também fez neste sentido há mais de três anos. 

Ali era um local perigoso porque as manilhas já estava soltas por baixo, sempre pensa nos 

ônibus escolares cair ali, pois a tragédia seria algo que iria causar um grande alvoroço no 

nosso município. Acredita que agora ficou bem feita e é preciso aguardar as chuvas para 

ver o que vai acontecer. O vereador disse que foi lhe passado que sobre a questão da água, 
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o próximo local que vai estar recebendo é a comunidade de São Pedro. Lhe parece que lá 

está bem adiantado o processo e vão estar terminando, assim como fizeram na comunidade 

de Ouro Fino e em sequência da início na comunidade de Bem Viver. Espera que este 

processo seja rápido porque vem pedindo e solicitando ao executivo para que proceda com 

a mesma obra na comunidade de Bela Vista que já tem poço, caixa de água, já foi feito 

encanamento de uma boa parte. Não sabe dizer se este encanamento irá servir, mas se 

iniciar as obras, se Deus quiser terminam. O vereador desejou a todos uma boa noite. Com 

a palavra franca o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por 

mais um dia. O vereador Osnar falou sobre o projeto aprovado pela casa com pedido de 

urgência especial, e votaram neste projeto com muita alegria com muito orgulho, porque 

realmente este é um projeto que justifica a urgência especial. Já foi presidente por três 

vezes nesta casa, hoje está na presidência o nobre vereador Fernando Monteiro e sabe 

que muitas vezes passa batido e acabam votando em urgência especial com justificativas 

que não convencem e não encaixam em urgência especial.  A respeito do projeto, fez parte 

da saúde do município por vinte e um anos, mas por questões políticas neste momento não 

está atuando na saúde. Fica sentido, porque as vezes deixa de ajudar muitas pessoas que 

vinha ajudando na área da saúde, via a necessidade de muitas pessoas e vê que realmente 

estas pessoas precisam e tem muito orgulho em ter feito isso muitos anos e muito bem 

feito. Só tem a agradecer, mas devido a questões políticas hoje não está mais na área da 

saúde como motorista. Tem que ser franco e falar a realidade, mas ainda faz o que pode. 

Infelizmente não pode estar do lado do povo na hora que precisa, mas vê o que está 

acontecendo. É com muito orgulho que votaram no projeto. Sabe que saiam daqui as quatro 

e meia da manhã e chegava novamente as nove e meia da noite com estes pacientes e 

eles ainda tinham que ir para zona rural. Agora irão economizar muito e evitar o desgaste 

desses pacientes. Tem certeza que se Deus quiser irá dar tudo certo. Outra coisa que 

gostaria de falar é a respeito do oficio enviado a esta casa pela comissão permanente dos 

servidores públicos. Os vereadores tem o poder em cobrar e indicar. Os vereadores não 

podem fazer este tipo de projeto, pois gera gasto ao município. É preciso serem realistas e 

falar o que está acontecendo. Já cobrou e irá falar novamente que o prefeito ainda não 

mandou o projeto de aumento salarial para esta casa porque não quis, porque recurso o 
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município tem. Deixa mais uma vez registrado a cobrança da mesma forma que cobra sobre 

as diárias. As diárias estão defasadas e os motoristas estão pagando para dirigir. O que é 

preciso é apenas que o contábil do município e o prefeito mostrar boa vontade. Tem certeza 

que se o projeto chegar aqui na casa todos os vereadores serão a favor.  O vereador 

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

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que sobre a 

questão das águas, existem várias indicações feitas por esta casa a respeito do assunto, 

graças a Deus o serviço foi feito em Ouro Fino II, mas ainda existem várias comunidades 

que necessitam ser atendidas. Tem Sapucaia, Retiro entre várias outras comunidades. 

Deixa registrado para que o prefeito possa estar olhando e resolvendo o problema para 

estas pessoas que sofrem muito com a falta de água de qualidade. Eles reclamam com os 

vereadores, os vereadores envia as indicações e estão aguardando que elas sejam 

atendidas. Espera que o executivo tome uma atitude para cuidar dessas famílias que 

sofrem com esta questão da água. Sobre as estradas, tem pessoas que fala que cobra 

muito sobre estrada, mas precisa cobrar mesmo, pois anda muito todos os dias, de dia, de 

noite e conhece a realidade. As chuvas estão por vir, as estradas estão se cascalhar. Muitas 

comunidades necessitando de serem molhadas devido a terra muito solta. São vários 

lugares, não precisa citar porque eles sabem bem. Não só as estradas principais, pois a 

poeira está por todos os lados. Pensa que não adianta patrolar e não colocar cascalho. É 

preciso patrolar, colocar o cascalho para fazer um serviço de qualidade, do contrário gastam 

muito dinheiro e não resolvem o problema. Já falou isso com o prefeito, já falou com o 

secretário e mais uma vez deixa registrado esta cobrança, sobre as águas e sobre as 

estradas.  Cobra mais uma vez também a respeito dos salários dos funcionários, pois são 

cobrados por eles e precisa repassar a cobrança ao executivo. Espera que o executivo 

mande o projeto para que os vereadores possam votar, muitas vezes os funcionários 

podem pensar que o problema está nos vereadores, mas isso não é verdade, pois depende 

do executivo. Assim que ele enviar o projeto para a câmara, os vereadores estarão sim 

analisando e votando. O vereador agradeceu ao executivo pelo serviço realizado na 

passagem do senhor Paulo de Abreu. Foi feito requerimento várias vezes com a solicitação, 

o vereador Geraldo Aparecido cobrou muito a respeito, mas agora o serviço foi realizado. 
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Sobre o projeto aprovado pela câmara na data de hoje, se sente muito feliz em poder votar 

em um projeto que irá beneficiar pessoas e também a prefeitura que irá economizar muito 

com as viagens. Agradece muito ao prefeito de Aricanduva e também ao prefeito de Minas 

Novas que correu atrás para que o tratamento de hemodiálise pudesse acontecer em Minas 

Novas.  O vereador desejou 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 Ricardo 

disse que aproveitando a cobrança feita pelos colegas vereadores iria apenas reforçar, pois 

durante a semana foi muito cobrado a respeito dos reajustes nos vencimentos dos 

servidores públicos. Muitos queriam saber se já tinha aqui na câmara algum projeto de lei 

a respeito. Estão aguardando a chegada desses projetos. Não sabe dizer se o prefeito 

comenta com algum funcionário se estão fazendo o projeto para enviar aqui para esta casa. 

Como dito pelo próprio prefeito quando esteve nesta casa, estão também aguardando 

projeto que trata sobre os funcionários da creche. Elas até desistiram de cobrar, mas podem 

ter certeza que os vereadores estão aqui para fazer este trabalho e cobrar o direito de cada 

uma delas. A respeito das diárias, acha um descaso com o profissional. O funcionário 

levanta cedo, viaja, chega em casa à noite com uma diária de trinta reais. Isso é 

vergonhoso.  O vereador Ricardo disse que sobre o transporte escolar, mas uma vez fala 

sobre o assunto, pois infelizmente muitas pessoas os ligam falando sobre o descaso que 

está com o transporte escolar. Todos sabem que foi licitado transporte escolar com no 

máximo treze anos de uso e tem no município transporte escolar com até vinte anos de uso 

e ou até mais trabalhando no município. Irá encaminhar um oficio para a prefeitura, espera 

que seja respondido, porque infelizmente tudo que manda não é respondido e buscar estas 

informações para levar a população. Precisa saber como está sendo pago, porque se licita 

e contrata um ônibus novo, como vão conseguir fazer o pagamento com o documento 

destes ônibus que estão rodando. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra 

franca o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um 

dia. O vereador Raimundo falou sobre as estradas que em seu ver, acha que o executivo 

deveria tomar providências em relação a construção das caixas de contenção.  Esse ano 

as águas aumentaram um pouco, mas quando se tira as enxurradas que vai para as 

nascentes, elas tem outra vida. Precisa muito da colocação de água potável nas 
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comunidades, até esperava que tivesse feito o serviço até em mais comunidades. 

Realmente tem muitas coisas à serem cuidadas no município. Acha que se as máquinas 

do município são poucas, o prefeito deveria contratar empreiteiras para ajudar na realização 

dos trabalhos. Sobre o convênio para realização de hemodiálise em Minas Novas, é uma 

coisa maravilhosa que aconteceu para a população. É bem mais perto de casa, os 

pacientes sofrem menos e também é economia para o município. O vereador desejou boa 

noite a todos.  No uso da palavra o senhor presidente mais uma vez cumprimentou e 

agradeceu a todos, cumprimentou e agradeceu os ouvintes pelas mídias sociais. 

Agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma reunião. O presidente falou sobre a 

hemodiálise que foi inaugurada em Minas Novas. Um acontecimento muito importante e 

tem certeza que irá atender muito bem a nossa região. Todos sabem que os pacientes 

precisam de uma qualidade de vida, precisam de um cuidado a mais. E só deles não 

precisarem de fazer um deslocamento grande já é uma vitória. É o primeiro passo a ser 

dado. Melhorar a qualidade de vida desses pacientes para que se tenham um tratamento 

melhor e possivelmente até mesmo aumentar as chances de cura.  É um evento importante 

para todos os municípios da região que agora poderão realizar o tratamento em Minas 

Novas. Parabeniza o executivo municipal de Minas Novas com todos os apoiadores, 

também o executivo municipal de Aricanduva pela parceria. Parabeniza também a câmara 

municipal pela agilidade na votação do projeto, pois o mesmo foi recebido no dia de hoje, 

já recebeu os pareceres da comissões e votado pelo plenário em regime de urgência 

especial. Agora será enviado ao executivo para que a secretaria de saúde possa dar 

segmento para que a população possa ser atendida o mais rápido possível. Sobre a 

indicação para reforma dos postos de saúde e UBS, em vários locais estão necessitando 

dessa reforma o quanto antes e espera que através dessa indicação estas reformas 

possam acontecer para oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários e 

também um melhor atendimento para os pacientes. Sobre o esporte, teve início na data de 

ontem o campeonato municipal, depois de quase três anos sem acontecer por causa da 

pandemia e todos sabem da importância do retorno desses campeonatos. Para a 

população é muito importante, acaba sendo um lazer a mais aos domingos e também para 

os praticantes do esporte.  Deseja uma boa participação para todas as equipes e todos já 
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são vencedores, só de estarem participando. Em relação ao plano de carreira, até já 

comentado por todos os vereadores, até o momento o projeto não chegou aqui na câmara 

municipal, já foi até procurado por alguns funcionários para saber a respeito desse projeto, 

mas até o momento o projeto não foi recebido aqui na casa, mas a partir do momento que 

chegar aqui, os servidores podem ter na certeza que os vereadores estarão analisando, se 

precisar irão fazer melhoramento para valorizar o funcionalismo público do município que 

merecem ser valorizados na base salarial e também em questão das diárias  dos motoristas. 

Sem mais nada a tratar o senhor presidente Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu 

a todos pela presença, desejou uma boa noite a todos, declarou encerrada a sessão e foi 

lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores. 

Sala das sessões de Aricanduva em vinte e nove de agosto de 2022. 

__________________________________________________________ 

 Fernando Monteiro Santos  

Presidente 

_________________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 

_______________________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 

_______________________________________________ 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 

_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 

Vereador 

________________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 

Vereador 

________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 
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