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 ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMANONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia cinco de dezembro do ano de 2022, às nove horas e dez minutos, na 

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

Tiradentes, número 234, centro, a Sexcentésima Nonagésima Nona 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. Dando prosseguimento com a ordem do dia o senhor presidente 

solicitou leitura do oficio 077/2022 da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que no uso de 

suas atribuições, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências, solicitar das 

Comissões Permanentes e comunicar aos demais parlamentares a retirada de pauta do 

Projeto de Resolução 03/2022 que “dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Aricanduva/MG.” A decisão de retirada de pauta do projeto se deu a partir de consenso 

entre os vereadores que consideram que a nova proposta de Regimento Interno deverá ser 

analisada em conjunto com a nova Lei Orgânica do município de Aricanduva. Abrindo a 

segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para discussão da 

Emenda Modificativa 006/2022 que altera os incisos III e IV do artigo 5º do Projeto de Lei 

nº 015/2022. Pedindo para fazer uso da palavra o vereador Ricardo Lafaiete solicitou do 

nobre presidente que a Emenda Modificativa 006/2022 fosse retirada de pauta. O pedido 

de retirada de pauta foi aceito pelo nobre presidente. Dando segmento com a ordem do dia 

o senhor presidente solicitou leitura para discussão a Emenda Impositiva 001/2022 que se 

faz ao projeto de lei 015/2022. No uso da palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo 
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Aparecido disse que a emenda impositiva é um recurso que o vereador tem o direito de 

indicar ao executivo para que ele faça alguma coisa para a sociedade e é uma oportunidade 

grande que o vereador tem. Na emenda impositiva de 2021 junto com mais quatro 

vereadores indicaram ao executivo a compra de uma van para o transporte de pacientes 

para Diamantina, Belo Horizonte entre outras cidades. Para este ano, junto com os 

vereadores Cláudio Monteiro, Fernando Monteiro, Geraldo Aparecido indicaram para 

compra de um veículo para ficar na casa de apoio. Todos os vereadores já cobraram muito 

a respeito desse veículo para atender os pacientes que vão tratar em Belo Horizonte e que 

necessitam desse veículo para os transportar até os hospitais. Até hoje o prefeito não 

disponibilizou este carro para a casa de apoio e agora tiveram a oportunidade de indicarem 

para que o executivo compre este carro e levando para a casa de apoio. Ficam contentes 

em ter a oportunidade de fazer esta indicação. Com a palavra e em sua discussão o 

vereador Geraldo Donizete disse que as emendas impositivas os dão o direito a indicar 

algum tipo benfeitoria para atendimento de demandas do município. Em comum acordo 

com os vereadores Raimundo Costa, Osnar de Cristo, Ricardo Lafaiete e Cláudio Lafaete 

decidiram indicar para construção de um posto de atendimento médico na Serra Noruega 

e também em Quebrabó. Na Serra o atendimento médico é feito na casa do senhor Geraldo 

Magela, mas ele já ajudou muito, já doou o terreno para construção por isso decidiram 

indicar suas emendas para a construção deste ponto para atendimento médico. Da mesma 

forma em Quebrabó onde o vereador Raimundo Costa já doou o espaço onde pode ser 

construído. Estão aproveitando a boa vontade daqueles que doaram o espaço para 

construção e estão tentando fazer suas partes para que sejam bem atendidos os moradores 

das comunidades. Com a palavra e em sua discussão o vereador Cláudio Lafaete disse 

que sobre as emendas, também irá destinar sua parte para construção do posto de 

atendimento médico na comunidade de Serra Noruega e Quebrabó junto com os 

vereadores Osnar, Ricardo, Raimundo, Geraldo Donizete. Como dito pelo colega Donizete, 

em Serra os pacientes são atendidos na casa do senhor Geraldo Magela. Se não se engana 

em 2019 o senhor Geraldo Magela doou um terreno para construção deste ponto de 

atendimento. Na época fez várias indicações para construção deste posto, mas não foi 

atendido, mas agora surgiu uma nova oportunidade e espera que agora seja construído. 
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Na oportunidade agradece o vereador Raimundo Costa que disse que doará o terreno para 

construção deste ponto de atendimento em Quebrabó. O vereador disse ainda que ano 

passado, junto com os colegas Ricardo, Osnar, Geraldo Donizete destinaram suas 

emendas para a realização de cirurgias eletivas que aconteceram agora em 2022. Deixa 

registrada para conhecimento da população que estas cirurgias que aconteceram em 2022 

foram através de emendas impositivas indicadas por vereadores. Com a palavra e em sua 

discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que gostaria de ressaltar a importância das 

emendas impositivas tanto no orçamento municipal, tanto estadual e federal porque é algo 

que o político por assim dizer, ele que tem uma noção de perto de determinados assuntos, 

ele pode fazer sua indicação na medida de cinquenta por cento para obras da saúde e 

cinquenta por cento para outras atividades seguindo uma simetria do que foi aprovado na 

Constituição Federal. É uma norma que foi estipulada primeiramente pelo Congresso 

Nacional a nível Federal e com o tempo foi copiada, o que se fala, por simetria, usada pelos 

outros entes na esfera estadual e municipal. Cabe aos edis apresentar esta indicação no 

orçamento anual, tem um percentual especifico e ao executivo cabe executar na medida 

em que a proposta for exeqüível. Cabe dizer que não adianta indicar um valor que tem para 

aquisição de algo onde o valor não é compensável. Exemplo disso seria indicar sua verba 

para construir uma escola onde o valor da escola vai superar aquele valor indicado pelo 

vereador. É uma das únicas observações a ser feita é essa equidade onde que deverá bater 

o valor indicado com o valor necessário para execução da atividade em que o vereador fez 

a indicação. Esses parâmetros são utilizados hoje na modernidade, eles fazem com que o 

vereador saia da orbita da fiscalização, daquele mero fiscalizador para um quase que 

executor, porque a partir do momento que ele indica a obra ele vai estar sempre cobrando 

a execução daquela obra.  Ele vai estar ativamente participando da execução da obra junto 

com o município. Anteriormente em anos anteriores sempre dizia que na função do 

vereador ao longo dos anos houve uma modificação, uma modificação não 

necessariamente inscrita na Constituição Federal ou nas Constituições Estaduais ou na 

Constituição do município, mas que o próprio tempo exigiu isso dos vereadores, que é o 

vereador participar ativamente da construção de atividade dentro do município com busca 

de recurso e efetivando aquilo que é necessário para os munícipes. Tem visto isto no 
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município de Aricanduva, acredita que foi um dos primeiros vereadores que usou esta 

metodologia, foi sua pessoa, através de busca de emendas parlamentares para que 

executasse determinadas obras dentro do município. Tem algumas obras no município que 

foram indicadas exatamente com este tipo de recurso e isso é muito válido. No último ano 

tivemos a participação de valores expressivos, onde vieram as emendas com indicação dos 

deputados tanto da órbita estadual como da órbita federal em que houve a participação 

direta dos vereadores. Isso é importante e deve ser cada vez maior para que possam fazer 

aquilo que é preciso dentro do município. No geral a indicação especifica deste ano para 

execução de obra em torno da área da saúde para aquisição de veículo, para prestação de 

serviços para os nossos munícipes que ficam em Belo Horizonte para assistência de saúde. 

Já é uma situação precária em si ao saírem do lar em busca de saúde, tendo em vistas que 

nossa região não fornece esta qualidade no atendimento médico e já tem este transtorno 

de se deslocarem para a capital. Visando este cômodo de deslocamento dentro da capital 

junto com alguns vereadores solicitaram para que houvesse esta designação de percentual 

para a compra de um veículo para ficar na casa de apoio em Belo Horizonte. De sua parte 

especificamente tirou cinqüenta por cento para o veículo e cinqüenta por cento para a 

organização das Associações municipais de Aricanduva. Tem visto que nos últimos anos 

as Associações perderam prestigio dentro do município. Tanto que perderam prestigio que 

se hoje for fazer uma avaliação, poucas são as Associações que estão regulares e isso é 

uma perca muito grande para o município. Perca também para a atividade agropecuária. 

Este recurso que está sendo designando para as Associações ele tem em primeiro 

momento organizar as Associações para que elas funcionem e realmente possam servir 

para o trabalhador rural, onde nós em Aricanduva somos  em sua maioria produtor rural ou 

tem ligação direta com atividade rural. Falando em atividade rural, entende que a 

metodologia dentro da  sistemática de orçamento, deveria até designar mais recursos para 

as Associações e elas terem uma certa independência na realização de certas atividades 

dentro do município. É o que pretende ao designar cinqüenta por cento de seu valor da 

emenda impositiva para as Associações de Aricanduva. Ainda com a palavra o vereador 

Geraldo Aparecido solicitou através de requerimento verbal, de acordo com o artigo 138, 

inciso V do Regimento Interno da casa, que trata da dispensa de tramitação regimental para 
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votação da matéria que versa sobre o orçamento. No uso da palavra o senhor presidente 

que colocaria o requerimento do vereador em votação do plenário logo após a finalização 

da discussão sobre a emenda impositiva. Com a palavra e em sua discussão o vereador 

Cláudio Monteiro disse que sobre as emendas, junto com os colegas; Fernando, Nivaldo, 

Geraldo Aparecido, no ano passado indicaram para aquisição de um veículo para 

transportar os pacientes para Belo Horizonte. Fica muito feliz com isso, apesar de o prefeito 

não ter falado em momento nenhum para a população da participação dos vereadores na 

compra do veículo, mas mesmo assim fica muito feliz. Deixa eles mostrarem a parte deles, 

mas não saiu publicação nenhuma falando que foi a câmara quem indicou. O comentário 

com o nome dos vereadores que indicaram não saiu horas nenhuma. Viu o prefeito na 

praça apresentando o veículo, nenhum dos vereadores que indicaram foram convidados a 

estar presente. O importante é que comprou, está atendendo a população e fica muito feliz. 

Agora fizeram emenda, sua pessoa, Fernando, Geraldo Aparecido e Nivaldo indicando a 

aquisição de um veículo para transportar os pacientes em Belo Horizonte, pois são 

cobrados por vários pacientes que precisam pagar taxi ou uber para chegar aos locais das 

consultas. Fizeram a emenda agora para que no ano que vem o executivo possa comprar 

este veículo para transportar os pacientes da casa de apoio até os hospitais e clinicas onde 

realizam seus tratamentos. Espera que se Deus quiser dê tudo certo.  Pedindo para fazer 

uso da palavra vereador Geraldo Aparecido disse que recebeu mensagem do senhor 

prefeito solicitando dos vereadores que fizeram a indicação da van adquirida, que indiquem 

um dia para apresentação do veículo. Com a palavra e em sua discussão o vereador 

Raimundo Costa disse que sobre as emendas impositivas a princípio havia decidido indicar 

para a sua a saúde, mas fazendo os cálculos sobre o recurso viu que havia bastante sobra 

e sabendo da necessidade de construção dos pontos de atendimento médico nas 

comunidades de Quebrabó e Serra Noruega decidiu destinar sua parte, junto com alguns 

colegas para construção dos mesmos. São cobrados sobre isso. Doou um terreno para 

construção de uma quadra, veio e conversou com o prefeito, pois era o desejo da 

comunidade que a construção da quadra fosse perto do prédio escolar daquele local. Para 

fazer a quadra e o ponto de atendimento médico não tinha como, pois ficaria apertado. Viu 

com o prefeito que se quisessem construir em outro local doaria outra área. Também é 
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muito cobrado a construção do posto de saúde em Serra Noruega. Sabe que o senhor 

Geraldo Magela doou o terreno ali também de bom coração. Diante disso decidiram dividir 

o recurso e indicar a construção dos pontos de atendimento médico e também fazer a 

construção dos postos de saúde. Assim atender ao pedido de toda população. Com a 

palavra o nobre presidente disse que sobre as impositivas, no ano passado estiveram 

indicando a aquisição de um veículo para atender as necessidades, principalmente dando 

um conforto maior para os pacientes que fazem tratamento em Belo Horizonte, também 

Diamantina e indicaram a compra desse veículo que hoje ele já se encontra no município. 

Irão sim combinar entre os vereadores que indicaram esse recurso para estar indo lá e 

realmente mostrando para a população que teve a contribuição dos vereadores, mas o mais 

importante, até dito pelo colega Cláudio Monteiro, o mais importante é que já está 

atendendo a população. Trabalham para trazer um conforto melhor para cada paciente e 

foi pensando nisso que viram a necessidade, viram que precisava de um transporte de 

qualidade para transportar os pacientes dos municípios até Belo Horizonte e Diamantina.  

Já foi várias vezes na casa de apoio e conversando com as pessoas que trabalham na casa 

de apoio também com alguns pacientes viu a necessidade de um carro de apoio fixo para 

atender os pacientes que fazem tratamento em Belo Horizonte. Então foi pensando nisso 

que juntamente o vereador Claudio Monteiro, vereador Nivaldo Aparecido e também o 

vereador Geraldo Aparecido que decidiram indicar o recurso para comprar um veículo para 

que ele fique destinado totalmente à casa de apoio em Belo Horizonte. Sabem que isso vai 

trazer mais agilidade aos trabalhos que acontecem lá na casa de apoio, um atendimento 

mais rápido, também tem pacientes que muitas vezes acontece, já teve a oportunidade de 

conversar com pessoal que trabalha lá, que às vezes um paciente precisa se deslocar 

dependendo do seu estado de saúde de madrugada e dependendo, até você chamar um 

táxi, chamar um uber se torna muito complicado. Tendo ali este veículo e um motorista para 

atender os pacientes a todo tempo, é de uma importância enorme. Isso sem contar na parte 

financeira que vai ajudar e muito os pacientes, pois todos sabem que muitos dos que ali 

fazem seus tratamentos, além de já estarem gastando no tratamento tem ainda o gasto 

com este transporte. Pensando mais uma vez no conforto daqueles que mais necessitam, 

daqueles que realizam seus tratamentos em Belo Horizonte é que fizeram esta indicação. 
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Espera que no ano que vem o mais rápido possível o executivo esteja comprando este 

veículo para atender a população. Dando segmento com a ordem do dia o presidente 

colocou em votação do plenário pelo sistema aberto de votos o requerimento verbal do 

vereador Geraldo Aparecido e ao final o mesmo foi aprovado por unanimidade dos 

senhores vereadores. Aprovado o requerimento o senhor presidente colocou em única 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos a emenda impositiva 001/2022 que se faz 

ao projeto de lei 015.2022 e ao final a mesma foi aprovado por unanimidade dos senhores 

vereadores. Na seqüência o senhor presidente colocou em única discussão do plenário o 

projeto de lei 015/2022 com emenda impositiva 001.  Com a palavra e em sua discussão o 

vereador Geraldo Aparecido disse que sobre o orçamento todo ano a câmara municipal 

vota o orçamento a ser realizado no ano seguinte é o que estão fazendo nessa data. O 

orçamento autoriza o Executivo a determinados gastos, ele destina recurso que são os 

recursos sobre rubrica para execução em toda a órbita do município, seja saúde, 

agropecuária entre outras áreas. Assim ficam disciplinados os gastos em cada secretaria.  

Já as emendas impositivas ela impõe ao executivo a obrigatoriedade de gasto, diferente do 

orçamento onde o prefeito não é obrigado a executar exatamente aquilo que foi votado. Já 

as emendas impositivas, como o próprio nome já diz são impositivas. Ele tem por obrigação 

cumprir desde que elas sejam exequíveis. Após discussão o senhor presidente colocou em 

única votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 015.2022 com 

emenda impositiva 001.2022 e ao final o mesmo foi aprovado por unanimidade dos 

senhores vereadores. 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. No uso da palavra franca o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Nivaldo disse que no sábado 

dia três aconteceu na cidade o acendimento das luzes natalinas. Um trabalho muito bem 

feito, muito bonito e quem passa pelo centro da cidade noite sempre elogiam o trabalho. 

Este é um trabalho muito importante para o município porque dezembro é final de ano, data 

em que se comemora o nascimento de Cristo e as luzes natalinas faz o espaço ficar mais 

bonito, ale do que a praça do município é um patrimônio tombado. Deixa registrado os 

parabéns ao executivo, ao secretário Rogério e todos os assistentes. O vereador Nivaldo 
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disse ainda que participou da feira de ciência na escola Teodomiro no último dia dois de 

dezembro, e pode estar olhando os trabalhos realizados pelos alunos. Visitou uma sala 

onde os alunos o mostraram cartazes cobrando do legislativo e do executivo a tributação 

do município. Foi lhe passado por alunos e professores que falta isso no município, O 

município tem produção de eucalipto, gado leiteiro e isso não é tributado. Cobram uma 

atenção do município neste sentido. Foi convidado também para participar do projeto da 

igreja restaurando vidas, onde realizam um projeto muito importante na nossa comunidade. 

Ali foram distribuídos brinquedos para as crianças, fizeram orações e foi uma tarde muito 

bacana na quadra da escola núcleo. Acha de suma importância que as outras igrejas 

também façam isso, porque muita vez a sociedade cobra, mas é preciso que cada um faça 

sua parte. As igrejas têm uma importância muito grande no município, não só na parte das 

orações, o que também é muito importante, mas precisam fazer algo além para a 

sociedade. O vereador desejou boa semana a todas. Com a palavra Franco vereador 

Geraldo Donizete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, 

mais um dia de trabalho. O vereador desejou seus sentimentos à família de dona Inês, 

esposa do senhor Geraldo Magela, uma pessoa muito querida no município. Dona Inês é 

tia do colega vereador Claudio Lafaete, foi funcionária pública no município durante um bom 

tempo e fez um belíssimo trabalho. Como professora trabalhou muitos anos no município e 

chegou a se aposentar. Muitos ali aprenderam a fazer os primeiros riscos com ela e deixa 

sentimentos a toda família e que Deus conforta a todos. Dona Inês fez um trabalho muito 

importante e gostaria de estar acompanhando até o final, mas é, mas tem seus 

compromissos, mas que Deus deu conforto a toda família. O vereador Geraldo Donizete 

disse que gostaria de agradecer ao prefeito por um atendimento ontem de emergência, 

onde no local tinha uma chegada aqui estava difícil de passar, ligou pra ele porque os carros 

não estavam conseguindo passar e de imediato e foi resolvido problema. O vereador 

desejou bom dia a todos.  Com a palavra Franca o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou 

a todos agradeceu a Deus por mais um dia mais uma oportunidade. O vereador disse que 

também gostaria de deixar seus sentimentos a toda a família de dona Inês sua tia falecida 

no fim de semana, ela já estava doente há algum tempo e nessa semana infelizmente 

perdeu duas tias. Pede a Deus que conforte todos seus familiares por que é um momento 
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muito difícil para todos. Com a palavra Franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou 

a todos agradeceu a Deus por mais um dia, como sempre diz mais uma oportunidade de 

aprendizado. Sempre é bom estar aqui e mais ainda é ganhar conhecimento para exercer 

suas funções e principalmente saber que essas discussões trazem melhorias para o 

município. O vereador Geraldo Aparecido deixou os seus sentimentos aos familiares de 

dona Inês, ao seu Lado Magela, aos filhos e demais pessoa que a conhecia. Dona Inês 

sempre foi uma pessoa muito ativa nas questões sociais do município, principalmente nas 

questões do associativismo e nas questões religiosas, sempre à frente das questões das 

atividades rurais de onde a mesma residia. Questões da Associação e da igreja da 

comunidade de Serra Noruega. Foi uma pessoa que os prestigiou em vários eventos e 

sempre usou seus conhecimentos para reivindicar melhorias para a comunidade local e 

para o município. Hoje Deus a chamou para estar junto com ele é o momento de muita 

tristeza, mas como sempre diz que o que fica de agora em diante são os momentos de 

alegria, aqueles momentos felizes que a família esteve junta. São esses momentos que vão 

eternizar a pessoa em nossos corações e em nossas mentes e assim será lembrada a dona 

Inês como uma pessoa que participativa na comunidade de Aricanduva.  Ainda com a 

palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que sobre a van adquirida pelo município 

através de emenda impositiva que foi designada por alguns vereadores desta casa, crer 

que sua utilização é muito bem-vinda e grata a comunidade que vai usar, isso por que o 

município tem que ter carros novos que funcionem na hora adequada. O remanejo ou 

conserto de determinados carros demandam tempo e dinheiro. Sempre o município há a 

necessidade de estar trocando e renovando a sua frota, ver isso acontecendo agora, o 

município estar com um carro para a saúde, principalmente essa van na qual designaram 

recurso para fazer as viagens daqui para Belo Horizonte.   Entende que mesmo sendo 

desconfortável a viagem, tendo um veículo novo ameniza um pouco o sofrimento daqueles 

que a utilizam indo em busca de melhoria da saúde ou de outros recursos na nossa capital 

no estado.  A emenda proposta hoje que tem o mesmo teor compra de veículo para 

atendimento em loco em Belo Horizonte, ela vem a fechar essa idéia inicial que foi a compra 

da van está sendo utilizada. Compra- se uma van para levar a pessoa até Belo Horizonte e 

adquiri outra van de que para fazer a o transporte dentro de Belo Horizonte, porque quem 
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já ficou lá na casa de apoio sabe que é difícil trânsito Belo Horizonte pra quem não conhece, 

é caro, porque pessoa que tem que ficar utilizando de Uber ou de outro meio ela vai estar 

tirando recurso de onde provavelmente não tem, porque se está nessa situação é porque 

os recursos são parcos. Então essa é a visão dos vereadores que indicaram a van, que irão 

dar conforto, comodidade e economicidade tanto para o município e para aqueles que 

precisam e que vão estar lá na casa de apoio buscando atendimento e lá no final essa 

pessoa se sentir confortável e sentir que foi atendido em suas demandas pelo município. 

Então a obrigatoriedade do município é fornecer a população uma saúde digna e é isso os 

vereadores estão tentando cobrar e na medida possível auxiliar naquilo que está em suas 

mãos que é com a emenda impositiva. Tem certeza que a questão da apresentação da van 

já adquirida ainda não efetivou, não é nenhuma maldade do prefeito, não é que o prefeito 

não queiro apresentar que a van foi adquirida pelos vereadores, pelo que conhece do 

prefeito ele não tem essa noção e não tem esse coração. Ao contrário ele quer maximizar 

os recursos do município, dinamizar aquilo que é preciso para a população e na medida do 

possível será marcado uma data para apresentação da van como sendo adquirido por 

parcela de vereadores da casa legislativa através de emenda impositiva. Entendo a fala do 

nobre vereador Claudio Monteiro quando ele cobra, também já cobrou, acredita que em 

algumas reuniões anteriores aqui cobrou esta manifestação, por que há a necessidade de 

uma manifestação pública daquilo que estão fazendo. Essa manifestação pública do 

município é apresentação do objeto adquirido e de que forma que este objeto foi adquirido. 

O vereador desejou um bom dia a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. O 

vereador Osnar disse que deixou para falar também da sua emenda na palavra Franca até 

por questão de divulgação, pois irá pegar a sua palavra franca e divulgar para as pessoas. 

Nesse ano que está terminando fez sua emenda impositiva junto quatro vereadores; sua 

pessoa, Ricardo Lafaiete, Geraldo Donizete, Cláudio Monteiro e Cláudio Lafaete e 

indicaram para fazer cirurgias eletivas. Cada vereador tinha um valor de R$32.000,00, um 

total dos  R$128.000,00 e este valor de R$128.000,00  foi gasto com estas cirurgias. Está 

com a sua consciência muito limpa e também muito agradecido a Deus por ter tido essa 

oportunidade, porém não tem um paciente sequer que sabe que esse dinheiro foi destinado 
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por estes vereadores. Gostaria de deixar registrado aqui também. Esta é sua cobrança, 

pois foi um compromisso do secretário de saúde feita na casa e não foi feita essa 

divulgação, mas foram realizadas estas cirurgias graças a Deus, pois muita gente estava 

esperando cirurgia a mais de 3 anos. Com a indicação dos vereadores resolveram o 

problema e fica feliz com isso. Como dito pelo amigo Claudio Monteiro o importante é que 

fizeram o que achavam que teria que ser feito. Se não divulgaram é problema deles que 

prometeram e não cumpriram com a palavra. Haviam dado a palavra que seria divulgada. 

Na emenda impositiva para o ano 2023 reuniram e decidiram destinar para Construção de 

um ponto de atendimento médico nas comunidades de Serra Noruega e Quebrabó. De sua 

parte entrou com 50% do seu valor, mas os outros 50% destinou para a comunidade de 

Mutamba. Lá o pessoal da saúde atende numa escola fechada há alguns anos, mas ela 

está em uma situação muito ruim e precisa urgentemente de uma reforma e a comunidade 

estar cobrando. Acha que esse valor R$ 22.000,00 dá para reformar a escola na 

comunidade Mutamba. Deixa claro para esclarecimento que quando os vereadores 

apresentam as emendas impositivas basta apenas o prefeito cumprir e gastar o dinheiro 

que naquilo que foi determinado pelos vereadores. Irá divulgar para a comunidade porque 

se deixar por eles isso não será feito. Por isso deixou para falar sobre o assunto na palavra 

franca.  O vereador Osnar deixou sentimentos à família da dona Inês, na quarta-feira a 

levou para Belo Horizonte, mas infelizmente ela veio a falecer. Já estava fazendo 

tratamento há vários anos e ela mesma já sabia que era muito difícil. Mas que Deus dê 

força à família. O marido dela também acabou de perder uma irmã na sexta-feira de 

acidente lá em Três Marias, e que Deus dê força a todos.  Desejou uma ótima semana a 

todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos e por mais 

uma oportunidade. Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a 

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

impositivas, até mesmo da van que já foi comprada, cobram bastante nesta casa, mas 

também é preciso agradecer. O dinheiro indicado pelos vereadores não dava para comprar 

o carro, conversaram com o prefeito e ele se dispôs a completar o restante que faltava.  

Deixa também o agradecimento a ele. O que é preciso cobrar cobram, mas também é 

preciso agradecer.  Não sabe se o valor que indicaram agora também irá dar para comprar 
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esse carro, talvez seja preciso pedir ao prefeito para completar o valor novamente. Quer 

dizer, é para os vereadores, mas é de todos, porque será usado pela população. O vereador 

deixou seus sentimentos à família da dona Inês, que Deus conforte a todos os familiares e 

conceda a ela um bom lugar. Desejou boa semana a todos Com a palavra franca o vereador 

Ricardo cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. Deixou seus 

sentimentos à família de dona Inês e que Deus conforte a todos. Disse que sobre as 

emendas impositivas, sua parte foi destinada para comunidade de Serra Noruega e 

Quebrabó para construção de um posto de atendimento médico. Isso devido há varias 

cobranças feitas na casa. Nestas comunidades o atendimento médico é feito na casa do 

senhor Geraldo Magela e na escola municipal. Estão fazendo suas partes aqui em estar 

trazendo melhores condições para a população. Desejou bom dia a todos. Com a palavra 

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

um dia. Deixou seus sentimentos aos familiares de dona Inês e que Deus a dê um bom 

lugar. Disse que sobre as emendas impositivas, acha que a divisão foi muito boa, sendo 

uma parte para aquisição do carro e outra parte para a construção dos postos de saúde. A 

construção dos postos dará um conforto a mais aos médicos, aos enfermeiros e também 

aos munícipes. Agradece aos colegas vereadores que destinaram suas partes para 

construção dos postos e agradecer também os vereadores que destinaram suas partes 

para aquisição do carro a ser colocado na casa de apoio em Belo Horizonte. É bom quando 

sentam e conversam direitinho porque assim tudo fica melhor. Desejou boa semana 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 comunicou a todos que na próxima segunda-

feira irá acontecer a eleição da nova Mesa Diretora da câmara municipal e convida toda 

população. Convida e comunica aos vereadores que quiser estar se candidatando ao cargo 

de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. As eleições vão 

acontecer em uma reunião na próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro, às quinze horas, 

no plenário da câmara municipal. Então a qualquer momento durante essa semana ou 

faltando até meia hora antes da reunião até as 14h30min horas, quem for se candidatar 

tem que protocolar as chapas na secretaria da casa. A mesa diretora eleita cuidará dos 
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trabalhos aqui da Câmara Municipal nos próximos de 2023 e 2024. Convida a toda 

população que quiser participar. O presidente agradeceu a cada vereador presente na 

reunião, tiveram no dia de hoje a aprovação de um projeto tão importante para o nosso 

município que é o orçamento de 2023 e fizeram suas partes com a aprovação do mesmo. 

Fizeram também suas indicações através das emendas impositivas e estarão cobrando 

para que tudo que foi colocado no orçamento posso estar sendo concluído no mais rápido 

possível para atender melhor ainda a população. Sem mais nada a tratar o senhor 

presidente Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu a todos pela presença, desejou 

um 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 cinco de dezembro de 2022. 
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