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ATA DA  SEPTINGENTÉSIMA  REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE ARICANDUVA.

Realizou-se no dia dezenove de dezembro 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  Septingentésima  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 de ofícios e convites recebidos na casa. Ofício 116/2022 da secretaria

municipal  de Cultura,  Esporte,  Lazer  e Turismo que convida os senhores vereadores para as

festividades de fim de ano na cidade. Convite da Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão, que

convida os senhores vereadores para cerimônia de entrega de certificado aos alunos concluintes

do Ensino Médio, turma 2022, a realizar-se no dia 22 de dezembro, às 18:00 horas na Escola

Núcleo. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada

em tramitação do Projeto de Lei 017/2022 que “Cria o Conselho Municipal de Educação e dá

outras providências”.  AUTORIA: Poder Executivo Municipal. O projeto de lei 017/2022 chegou à

casa acompanhado de um pedido de tramitação em regime de urgência especial,  que quando

colocado  pelo  senhor  presidente  em  votação  do  plenário  pelo  sistema  aberto  de  votos  foi

aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.  o senhor presidente solicitou leitura para

entrada em tramitação do Projeto de Lei 018/2022 que “Institui o Fundo Municipal de Agricultura e

dá outras providências”.AUTORIA: Poder Executivo Municipal. O projeto de lei 018/2022 também

chegou na casa acompanhado de um pedido de tramitação em regime de urgência especial, que

quando colocado pelo senhor presidente em votação do plenário pelo sistema aberto de votos foi

aprovado  por  unanimidade  dos  senhores  vereadores.  Ato  continuo  o  senhor  presidente

suspendeu  a  sessão  por  dez  minutos  para  que  as  comissões  em conjunto  pudessem emitir

parecer nos projetos de leis 017/2022 e 018/2022. Após os dez minutos, o senhor presidente e
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demais vereadores retomaram a sessão e o senhor presidente colocou em única discussão do

plenário  o  projeto  de  lei  017/2022  Cria  o  Conselho  Municipal  de  Educação  e  dá  outras

providências”. Em seguida o presidente colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto

de votos o projeto de lei 017/2022 e o mesmo ao final da votação foi aprovado por unanimidade

dos  senhores  vereadores.  Em  seguida  o  senhor  presidente  colocou  em  única  discussão  do

plenário  o projeto de lei  018/2022 que “Institui  o  Fundo Municipal  de Agricultura  e dá outras

providências”.  Com a palavra e em sua discussão o vereador Nivaldo Aparecido disse que o

projeto de lei que cria o fundo municipal de agricultura é de suma importância, haja vista que uma

boa parte da população de Aricanduva vive da agricultura. Então projetos que são para ajudá-los

de alguma forma serão sempre muito importantes para o município. Em seguida o presidente

colocou em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 018/2022 e o

mesmo ao  final  da  votação  foi  aprovado  por  unanimidade  dos  senhores  vereadores.  Dando

sequência na pauta do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em tramitação dos

seguintes projetos de leis complementares; Projeto de Lei Complementar 017/2022 “Dispõe sobre

o  Plano  de  Cargos,  Carreiras,  Vencimentos  e  Remuneração  e  Estatuto  dos  Profissionais  e

Servidores  da  Educação  Básica  Pública  do  Município  de  Aricanduva-MG  e  dá  outras

providencias”.  Projeto de Lei Complementar 018/2022 “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa

Organizacional  Básica  do  Município  de  Aricanduva  e  estabelece  os  princípios  Gerais  da

Administração”.   Projeto  de Lei  Complementar  019/2022 “Dispõe  sobre  o Plano  de Cargos e

Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Aricanduva/MG, e dá outras providências”.

Projetos de leis complementares de autoria do poder executivo municipal que seguem tramitando

e aguardando os pareceres das comissões competentes da câmara municipal para que possam

ser votados em plenário pelos 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 Aparecido disse que

teve a oportunidade de participar que uma confraternização no Centro Educacional Pró-infância. A

festa  aconteceu  ali  com as  famílias,  com  os  pais  das  crianças  entre  outras  pessoas,  ali  foi

apresentado  um  teatro  pelas  crianças  e  foi  muito  bacana.  Agradece  de  coração  o  convite.

Também recebeu convite para participar no evento de formatura da na escola municipal de São

Pedro, Escola Basílio Filho e também na escola municipal Branca de Neve. Todos os eventos

muito bem organizados e agradece a todos pelo convite. O vereador desejou boa semana a todos.

Com a palavra Franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus



CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 07.332.390/0001-46

por mais uma oportunidade, mais um dia de trabalho. O vereador Geraldo Donizete deixou seus

sentimentos  à  família  do  senhor  Luiz  Teadoro,  pessoa  muito  importante  no  nosso  município,

sempre contribuiu na cidade, foi por um longo tempo Juiz de Paz na cidade e sempre procurava

ajudar as pessoas. Sempre correndo atrás de alguma demanda, se tivesse uma discussão sobre

demanda de terra ele estava sempre correndo atrás tentando ajudar de uma forma para evitar

muitos problemas.  O vereador desejou boa noite 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 recebeu uma reclamação de um morador de Santo Antônio

Barra do Capucho sobre a questão de água. Vem sempre falando aqui na casa, fala sempre das

comunidades rurais de Bem Viver, São Pedro, São José agora foi lhe passado a comunidade de

Santo Barra do Capucho.  Foi cobrado pelos moradores que trouxesse este problema aqui para a

câmara. Os moradores dali relatam que lá tem uma caixa, mas ela estragou e a água não está

parando dentro da caixa, está derramando. Eles colocaram lá uma caixa que fica 10 metros uma

da outra e não está indo água para algumas famílias. Isso aconteceu no mês de maio e ficou até o

mês  de  setembro  derramando  água.  Isso  é  prejuízo  para  a  prefeitura,  porque  as  contas  da

daquela bomba lá quem paga é a prefeitura e também o pessoal dali fica sem água, porque o rio

que passa naquela comunidade é o rio Santo Antônio e não tem condições das pessoas fazer

comida com aquela água, bebendo aquela água. Deixa registrada a reclamação para o secretário

municipal de obras. O vereador desejou boa noite a 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. O vereador Geraldo Aparecido disse que começaria sua

fala pelo falecimento do senhor Luiz Teadoro com quem teve a oportunidade de trabalhar bastante

tempo em Aricanduva, durante o período que trabalhou como policial militar exercendo atividade

de segurança pública em Aricanduva. Seu Luís sempre estava junto nessas caminhadas na zona

rural tentando dirimir as confusões, por assim dizer e exerceu essa atividade por muitos anos em

que foi juiz de paz de Aricanduva. Ele tinha o jeito de trabalhar com a população e é bom sempre

lembrar que mais antigamente a própria cadeia pública era ao lado da casa do Luizinho Teadoro.

Era logo acima de onde hoje é a residência dele, onde hoje é a casa mais precisamente a casa da

Flor do Tião. Ali tinha uma cadeia pública ali. Cadeia de tijolo feito a mão. O preso de vez em

quando, quando era colocado lá dentro ele saía por baixo, mas tinha uma cadeia pública ali. Hoje

tanto com modernidade, tanto com a evolução do próprio direito, isso acabou já um bom tempo e

até mesmo os cubículos nos quartéis, com o passar do tempo eles foram extintos, São Luís tinha

esse trabalho juntamente com o órgão de segurança pública que aqui em Aricanduva é somente a
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polícia militar, ainda é até hoje e exercia com carinho e o qual já acompanhamos muitas vezes.

Deixa aí um grande abraço para família. Família que tem com sua própria família, família onde

cresceu ali  no dia a dia,  onde um dos seus filhos era como se fosse seu irmão.  Ainda com

apalavra o vereador disse que gostaria de falar aqui a respeito do período que estamos vivendo

que é o período chuvoso. Pedir para que as pessoas tomem cuidado. O volume de chuva ele já

está acima daquilo que já era esperado e já nesse período as terras, as áreas mais íngreme elas

já não suportam mais a quantidade de água, a quantidade de chuva que está caindo. Sempre digo

aqui nas reuniões que nós já temos na mente sobre o período da seca e o período das águas.

Sabemos a necessidade de cada um e sabemos como conduzir cada um. Às vezes na nossa

irresponsabilidade  nós  acabamos  por  tentar  burlar  essa  regra  divina,  essa  regra  do  tempo,

querendo não nos preparar para a época da seca, da mesma forma não nos preparar para a

época da chuva. A frase mais antiga é nesse período de dezembro, se lembra de quando era

pequeno, normalmente os mais velhos falava que era um período de ficar mais quieto de casa e

usava aquela frase que irá dizer entre parênteses que é “comer aquilo que foi produzido”. Hoje a

gente tem condições de transitar mesmo no período da chuva, coisa que antigamente era um

pouco mais difícil.  Mas mesmo assim é sempre bom pedir o pessoal atenção, porque é muito

perigoso.  Recebeu hoje no WhatsApp sobre um carro de leite  que tomou transportando leite.

Nesse  período  um dos  produtos  que  não  aguenta  esperar  é  exatamente  o  leite,  mesmo os

produtores rurais tendo tanque, vai chegar um momento que o tanque não suporta a quantidade

de leite. Então tem que haver uma mecânica, um esforço, tanto do produtor rural do trabalhador,

quanto  do município  em si  para fazer  esse transporte,  para fazer  com que esse produto  ver

perdas.  Ainda  não  recebeu  nenhum  contato  que  houve  a  necessidade  do  município  em

intervenções  dessa  maneira  e  que  não  foi  atendido,  espera  também  não  receber,  porque  a

necessidade ela é urgente, é um produto perecível, ele tem que ser enviado para os laticínios com

a maior brevidade. Da mesma maneira aqui na Câmara tem dois funcionários que trabalham no

transporte que são motoristas e sempre diz que andar nessa época é sempre perigoso. Além dos

dois  funcionários  que  é  Batoré  e  Pixó,  temos  também  o  Cláudio  Monteiro  que  também  faz

bastante viagem. Então sempre é bom estar atentos. Gostaria só de salientar aqui sobre projetos

que ainda serão votados aqui nessa casa e parabenizar o trabalho que a Câmara de vereadores

tem realizado, com várias reuniões, durante várias semanas. Isso mostra o ímpeto da câmara de

vereadores de trabalhar em prol do município, o projeto aqui chega foram discutindo com vários

setores, trouxemos técnicos, a mesa diretora convocou técnicos da área para vir aqui para estar

esclarecendo e isso é muito importante. Convidou as pessoas à sempre estarem participando das
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reuniões da Câmara, porque nesses projetos específicos tivemos a casa cheia. Casa cheia de

funcionários, casa cheia daqueles que tinham interesse e que nas próximas reuniões também seja

assim.  O vereador desejou boa semana a todos.   Com a palavra franca o vereador Ricardo

Lafaiete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Ricardo deixou

seus sentimentos aos familiares do senhor Luiz, como foi bem falado pelos outros vereadores

sobre o seu falecimento. Disse que gostaria de fazer uma cobrança em nome dos moradores da

comunidade do Bem Viver.  Cobrança esta que já foi feita pelo vereador Cláudio Lafaete.  Na

época de chuva eles estão com problema lá também da água e solicitam do executivo que dê um

jeito em estar resolvendo esse problema dessa água que já vem há muito tempo.  Lá foi furado

um poço no mandato anterior e até hoje não foi instalado. Com essas chuvas os moradores estão

reclamando que enxurradas, as fezes de gado estão caindo dentro da represa de onde vem a

água utilizada por eles. Vem acompanhando as obras aqui do executivo e acha que muita coisa

poderia deixar para ser feito depois. Vê aqui alguns passeios na cidade, é claro que precisa ser

feito sim, só que acha que poderiam estar adiando um pouquinho e resolvendo o problema da

comunidade que é uma coisa muito mais essencial. Desejou boa noite 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 deixaria registradas algumas cobranças. O

nobre colega vereador  Geraldo Aparecido falou a respeito do leite,  e  tem uma cobrança que

chega  até  a  ser  grave  a  respeito  disso.   Uma dona  lá  da  comunidade  de  Mutamba,  que  é

responsável pelo tanque de leite que lhe mandou um áudio de dois minutos e exigiu que este

áudio fosse colocado para todos os vereadores ouvir, mas não irá colocar, apenas irá falar do

assunto.  Ela falou que procurou o secretário para mandar um trator para puxar o caminhão do

leite na comunidade de Mutamba e que o secretário falou que com essa chuva máquina nenhuma

poderia rodar no município. Isso segunda ela. Até tentou outros contatos com outras pessoas da

comunidade, mas devido a internet estar muito ruim não conseguiu falar com mais ninguém. Mas

essa foi a informação que esta pessoa lhe passou. Deixa registrada a cobrança porque realmente

o povo sofre demais, o pessoal que leva o leite no tanque. Tem gente que leva leite em carotinho

de dois litros, outros levam de burro, outros levam de moto se realmente esse leite não pode

perder  como bem dito  pelo  vereador.  È  uma coisa  que  precisa  ser  verificada,  se  realmente

aconteceu isso no município na comunidade de Mutamba.  Outra coisa é a respeita da água da

comunidade de Capucho. O nobre colega vereador Cláudio Pixó falou e o senhor José Irineu vem

o cobrando a respeito dessa água já tem uns quarenta dias.  Sempre que ele o cobra, cobra do

secretário também. Teve uma conversa com o secretário no dia de hoje e ele lhe falou já tomou
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providência, que o Teleco já fui lá e que vai amanhã de novo pra arrumar esse negócio dessa

água e que realmente tem família que está sendo prejudicada com a falta dessa água, mas que

vai resolver o problema. Então o importante é isso aí o diálogo que é muito importante. Conversou

com o  secretário  há  poucas  horas  e  ele  lhe  garantiu  que  resolveria  o  problema ainda  essa

semana. O vereador Osnar deixou também seus sentimentos a família do senhor Luiz Teadoro. È

até suspeito de falar, pois é do fundo da cozinha da família. São amigos há muito tempo, desde

quando veio para Aricanduva.  Deixa também os sentimentos a família do senhor Virgilio de São

Pedro que faleceu também aí nesta semana e que Deus conforte o coração de toda a família. O

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

cumprimentou a todos e por mais uma oportunidade.  O vereador disse que deixaria algumas

cobranças sobre estradas. Sempre vem cobrando e até hoje no momento saiu poucos lugares.

Estão vendo essas comunidades, como Sapucaia que são comunidades mais distantes, o pessoal

sofre para vir aqui na cidade. Hoje lá o trânsito está impedido. Se não for um carro traçado não

consegue subir por lá. Não foi falta de falar, não foi falta de cobrar, pois cobrou o ano todo. Ano

que vem irá cobrar de novo para ver se começam o ano já colocando cascalho nas estradas.

Sofre muito, quebram os carros tudo, não só de sua parte, mas todas as pessoas.  Ninguém nem

quer ir para aquele lado. Precisou arrumar um rapaz para ir ali buscar um pessoal e ele pediu para

que eles conseguirem subir novamente.  Então é preciso olhar para essas comunidades mais

distante.  Olhar para as pessoas mais fracas, talvez não tenham um carro para poder vir até aqui.

É preciso cuidar dessas pessoas e não foi falta de cobrança, pois cobrou sempre. Então hoje está

impedindo o trânsito, hoje não tem como cascalhar porque falam que o caminhão não consegue

chegar ao local, mas deu muito sol. Não encascalharam porque não quiseram. Não irá falar que

as  estradas  estavam  ruim,  realmente  eles  patrolaram  as  estradas  demais,  mas  só  que  não

resolveu o problema. Sabiam que viriam as chuvas e não correram atrás. Hoje o trânsito ali está

impedido, se não for ambulância traçada não vai lá não. Não só Sapucaia, mas em várias regiões

como Mutamba, Ilha, Quebrabó que tem certeza que estão passando pelas mesmas dificuldades.

Mas Sapucaia  é  um lugar  mais  baixo,  são estradas  mais  úmidas  e  eles  deviam ter  cuidado

daquela comunidade para evitar este transtorno.  O pessoal pede um carro ali, mas não dá para ir.

Mais uma vez deixa a cobrança para o prefeito, para o secretário, para que quando der uma

escorrida, cuidar daquela comunidade e demais comunidades que são mais distante da cidade e

que tem lugares para passar que são ruins Tem lugares acidentados,  escorregados. Deixa mais

uma vez a cobrança. Até falou que este ano não cobraria mais, mas ficou muito sentido, pois

acaba quebrando os carros e não foi por falta de cobrança, pois cobrou foi até demais. O vereador
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desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Raimundo Costa cumprimentou a

todos e agradeceu a Deus por mais um dia.  Disse que também gostaria de falar sobre estradas.

Neste momento agora está complicado porque não dá nem para mexer. Se for mexer fica pior.

Inclusive até foram em Quebrabó, mas a única coisa que fizeram foi raspar, porque não tinha

como colocar o cascalho. Se colocassem ficaria por. Conversou com o prefeito e disse a ele que

esperasse dar uma abertinha para colocar cascalho naqueles  locais  que são mais difíceis de

passar. O município não é muito pequeno, a maior parte está dependendo do cascalho, se puder

fazer pelo menos parte das caixas de contenção. O prefeito disse que assim que o tempo firmar

irá tentar resolver pelo menos uma parte dos problemas. Sobre a questão do leite, até escutou o

secretário conversando com alguém de Mutamba que lhe pediu a caminhonete para buscar o

leite. Ouviu o secretário dizer que a caminhonete não iria, porque não conseguiria trazer o leite

todo,  mas que mandaria um trator.  Agora não saber dizer se realmente mandou. O vereador

Raimundo deixou seus sentimentos aos familiares do senhor Luiz Teadoro. Sempre muito amigo

de todos no município e sempre prestou um serviço de grande importância no município. Desejou

boa noite a todos. Pedindo para fazer uso da palavra, o vereador Osnar de Cristo disse que iria

citar um velho ditado “tempo bom, estrada ruim”, esta é a realidade, mas vimos no município de

Aricanduva maquinário do poder público trabalhar em outros municípios. Alguns dos vereadores

cobraram e outros não, foi  um dos que cobrou várias vezes,  maquinário trabalhando em São

Sebastião  do  Maranhão,  onde  ficou  com  as  maquinas  trabalhando  vários  dias,  deixando  de

resolver as coisas no nosso município. Em Mutamba, por exemplo, esteve hoje na comunidade na

parte da manhã e tinha uma Railux parada no morro da dona Raimunda. Justamente por causa

desse morro que o caminhão não buscou o leite. Um morro que não dá duzentos metros. Viu

máquinas em terreirão de café, viu maquina fazendo carreador de café e esqueceu-se do povo

que precisa. Como dito pelo nobre colega Cláudio Monteiro, por falta de cobrança é que não foi. O

povo  passa  por  dificuldades  e  ficam bravos  com estas  coisas.  Volta  a  falar  com o vereador

Raimundo que a dona que reclamou, reclamou na parte da manhã. De repente um secretário não

resolveu, mas o outro resolveu. Deus abençoe tenha resolvido para que o pessoal de lá não tenha

perdido o leite. Espera que sim. No uso da palavra o senhor presidente mais a 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 que esteve passando da formatura dos

alunos da comunidade de São Pedro, agradece pelo convite. Estava tudo muito bem organizado

pelos profissionais, e em conversa com a comunidade vê a importância da volta das escolas para

as comunidades. Vê a identificação dos alunos com a comunidade, a forma que os pais ficam
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satisfeitos, fora que nesta época de chuva, os alunos não perdem aula. Isso é muito importante.

Isso contribui demais com o ensino. Sabe que teve formatura em várias outras comunidades,

infelizmente não conseguiu ir em todas, até mesmo porque na casa chegou convite apenas da

escola de São Pedro e da Escola Branca de Neve no município. Também esteve presente em

uma confraternização na creche pro –  infância,  evento  muito bem organizado,  parabeniza os

organizadores.  Todos sabem o quanto aquelas crianças são bem cuidadas ali, às vezes ficam

melhor do que em suas próprias casas. Uma estrutura muito boa, uma alimentação de excelência

e  também  a  questão  da  educação  que  é  uma  das  principais.  Esteve  presente  também  na

formatura  na  escola  Núcleo,  evento  com  bastante  pessoas,  parabeniza  os  organizadores  e

agradece  pelo  convite.  Deixa  registrada  que  na  quinta-feira,  dia  22-12-2022,  haverá  reunião

extraordinária, onde serão votados alguns projetos que estão tramitando na casa. 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 lavrado a presente ata que

após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões de Aricanduva em

dezenove de dezembro de 2022.
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