
 

 
 

Página  1 de 7 

 

 

 

CAMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Tiradentes, nº. 234 Centro Aricanduva CEP: 39.678-000 

 Telefax: (033) 35159044                 CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

 

 

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia oito de fevereiro do ano de 2021, às dezessete horas e quarenta minutos, na sede da 

Câmara Municipal de Aricanduva, estado de Minas Gerais, situada a Rua Tiradentes, número 234, centro, a 

Sexcentésima Quadragésima Terceira 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 pelo 

primeiro secretário, o vereador Nivaldo Aparecido Santos, 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 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 comunicou aos senhores vereadores que devido a grande extensão 

da ata da sessão anterior, seria feito apenas a leitura da fala do nobre delegado Raphael e a parte que 

consta indicações, requerimentos etc. A parte onde os vereadores fizeram perguntas ao senhor delegado e 

a parte da palavra franca não seria lida. Caso o vereador queira ler a Ata na íntegra, ela estará disponível 

na câmara. O senhor presidente comunicou também que se for de comum acordo de todos os vereadores, 

a partir dessa data a transcrição da palavra franca será bem resumida, isso para não ficar muito cansativo 

na hora da leitura. Todos os vereadores se manifestaram favoráveis.  Dando sequencia o senhor presidente 

solicitou leitura do ofício 032/2021 do gabinete do prefeito que indica o vereador Geraldo Aparecido Santos 

Paranhos como líder do governo na câmara municipal. Dando prosseguimento com a ordem do dia o 

senhor presidente solicitou leitura de indicações constantes na pauta. Leitura da indicação 001/2021 de 

autoria do vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos que indica ao senhor prefeito municipal que seja 

providenciado o imediato reparo ou substituição das lâmpadas/luminárias nas ruas da cidade. Indicação 

001/2021 de autoria do vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira que indica ao senhor prefeito municipal a 

adoção das medidas cabíveis junto ao setor competente, visando à continuação das obras de instalação de 

sistema para destinação de água encanada e potável para as comunidades rurais de: São José, Quebrabó,  
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São Pedro, Capucho e Santo Antônio Barra do Capucho. Indicação 002/2021 também de autoria do 

vereador Cláudio Lafaete que indica ao senhor prefeito municipal a intercessão do Executivo Municipal junto 

aos proprietários de terrenos vagos que se encontram sujos, visando a limpeza dos mesmos, de forma 

urgente. Indicação 003/2021 ainda de autoria do vereador Cláudio Lafaete que indica ao senhor prefeito 

municipal a adoção das providências cabíveis visando a manutenção/restauração da iluminação pública na 

extensão da rua Violeta, localizada no bairro Novo Horizonte, próximo ao número 62, nesta cidade de 

Aricanduva. Indicação 003/2021 de autoria do presidente Fernando Monteiro Santos que indica ao senhor 

prefeito municipal que seja realizado o competente processo administrativo para aquisição de uniformes 

para os servidores da limpeza pública urbana do município de Aricanduva.  Sendo só o que continha na 

segunda parte-ordem do dia, o senhor presidente 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 falou sobre o servidor que foi disponibilizado para a Delegacia Civil de 

Itamarandiba. Disse ser uma coisa muito importante, pois como dito pelo delegado, as vezes chega alguém 

de Aricanduva necessitando de atendimento junto a delegacia e ela está fechada devido a falta desses 

servidores. O vereador Nivaldo Aparecido desejou boa noite a todos. Com a palavra o vereador Geraldo 

Donizete cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador pediu 

desculpas aos colegas vereadores, pois na reunião anterior não conseguiu ficar até ao final, uma vez que 

está fazendo uso de medicamentos, e como a sessão foi um pouco extensa, e estava na hora de tomar 

estes remédios teve que sair antes do fim. Disse que o certo é ficar até ao final, algumas coisas que 

ocorreram só teve conhecimento hoje quando da leitura da ata. O vereador disse que viu o senhor prefeito e 

seu vice presente hoje na reunião, acha isso de suma importância, pois muitas coisas que os vereadores 

necessitam falar, já falam diretamente com ele. Pode dizer que aqui nunca teve a presença do prefeito 

nesta casa em tempos anteriores e essa presença é muito importante. O vereador desejou boa noite e boa 

semana a todos. Com a palavra o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por 

mais uma oportunidade. O vereador falou sobre suas indicações. Disse que sobre a colocação de água nas 

comunidades rurais é porque estas obras tiveram início na gestão anterior, mas foram paradas e os 

moradores dessas comunidades estão reclamando muito sobre esta situação. A indicação é no sentido de 

que o nobre prefeito atual dê continuidade a estas obras. Recebeu também muitas reclamações sobre os 

lotes sujos, principalmente no Bairro Alvorada e Novo Alvorada, tem muitos lotes sujos e isso pode servir de 

abrigo para animais peçonhentos. Pede ao senhor prefeito que interceda junto  
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aos proprietários no sentido de os mesmos providenciar a limpeza desses lotes.  Em relação a indicação 

solicitando iluminação pública é porque foi procurado por moradores do bairro Novo Horizonte na semana 

passada para relatar a situação, procurou o secretário de obras, ele ficou de enviar um funcionário no local, 

porém não mandou. Fez a indicação para mostrar par os moradores, pois eles falam que aqui não tem 

vereador. Fez a indicação para mostrar a eles que cobranças são feitas, sim pelos vereadores. O vereador 

desejou um boa noite a todos. Com a palavra o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade em estar presente. Disse que as reuniões são um grande 

aprendizado e a cada dia confirma isso.  Os assuntos trazidos para esta casa são os assuntos pertinentes a 

população. Ouviu a leitura do oficio da prefeitura o indicando como seu representante e aceita com muito 

prazer e estará aberto a qualquer vereador que julgar necessário esta intercessão junto ao prefeito. Acha o 

prefeito muito acessível a todos, mas é de praxe as casas legislativas ter este representante do executivo e 

neste caso aqui em Aricanduva foi nomeado. O vereador Geraldo Aparecido disse que sobre sua indicação 

em relação a iluminação pública, onde o colega vereador apresentou também, discorda com ele em partes, 

quando ele diz que o funcionário não verificou a questão das ruas, mas afirma que o funcionário esteve a 

noite, uma vez que se é para olhar lâmpada tem que ser a noite, e ele esteve relacionando todas as 

lâmpadas do município que estão com defeitos para adotar as providências. Solicitou a indicação na 

semana passada, comunicou ao executivo e acredita que já estão sendo tomadas as providências. O 

vereador disse que já que nomeado como representante do executivo, o ponto que gostaria de tratar aqui é 

que está sendo discutido no âmbito dos municípios da região a questão do ponto facultativo e ponto 

obrigatório no período de carnaval. A maioria dos prefeitos entendem a necessidade de os órgãos públicos 

municipais trabalharem durante o período de carnaval para evitar questões de viagens e tudo mais. Seu 

ponto de vista em relação a Aricanduva que é a cidade que representa diverge quanto a isso, até mesmo 

pelo porte de Aricanduva entende que poucas pessoas viajam e já há o hábito dos Aricanduvanos em 

época de Carnaval ficar em casa ou ir para zona rural em suas propriedades. Entende que isso não irá 

alterar o trâmite em Aricanduva, ser ponto facultativo ou obrigatório, diferentemente das cidades que já tem 

aptidão para o carnaval. Entende ser bem mais eficiente a prefeitura e demais órgãos adotarem medidas 

quanto a restringir aglomerações, diminuir o fluxo de pessoas em determinados pontos, acha que em 

Aricanduva já está acontecendo alguns excessos, isso devido a justamente pessoas de outras cidades que 

vem para nosso município. Entende que cabe adotar providências neste sentido, justamente para evitar que 

traga e dissemina o vírus no nosso município.  
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Os casos de convid no nosso município são relativamente baixos em relação aos nossos municípios 

vizinhos, graças a Deus. Isso demonstra que o pessoal está se cuidando, se prevenindo. Fica aqui este 

acontecimento, acredita que cada vereador deve ter uma posição diferente, mas acredita que o prefeito terá 

reunião ao longo dessa semana para decidir sobre isso. O vereador Geraldo Aparecido disse que recebeu 

uma proposta do excelentíssimo deputado Marquinho Lemos para organizar uma reunião em Aricanduva 

para sexta-feira, já observando esta questão da covid, com o mínimo de pessoas, mas que se faz 

necessário, porque aquilo que foi falado aqui na reunião, foi aprovado para as associações das 

cooperativas, foi aprovado através de emenda parlamentar. Ele e o presidente da Associação gostaria de 

estar discutindo estas questões como aqueles que irão se beneficiar diretamente. A Associação se chama 

UNICAP e esta reunião contaria com a presença do presidente da UNICAP, senhor Getúlio Gomes, do 

deputado Estadual Marquinhos Lemos e logicamente com presidentes das Associações ou pessoas que 

desenvolvem atividades no município que interessam ver seus produtos ganhar mercado, porque a 

discussão neste sentido é justamente da abertura do mercado de origem em Belo Horizonte. O vereador 

desejou boa noite a todos. Com a palavra o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos, agradeceu a 

Deus por mais um início de semana, mais uma oportunidade. O vereador disse que só gostaria de tirar uma 

dúvida em relação ao dito pelo colega Nivaldo sobre o servidor que foi disponibilizado para trabalhar na 

delegacia da polícia civil, gostaria de saber se foi a mesma pessoa que já trabalhou lá antes ou se foi 

contratada uma pessoa aqui do município. O vereador Osnar disse que em relação a fala do colega 

vereador em relação a presença do senhor prefeito e seu vice, realmente já está aqui há quatro mandato e 

nunca viu um prefeito nesta casa em reunião da câmara, hoje foi a primeira vez que viu a presença do 

senhor prefeito e do vice-prefeito. Hoje também ele esteve no pátio durante o dia e é raridade ver prefeito lá 

a não ser dia de reunião. Deixa os parabéns para ele, pois em seu pensamento está começando muito bem. 

Deus o abençoe e que continue assim, porque é muito importante a presença dele junto ao secretariado, 

junto ao povo para estar fiscalizando mais.  Com o secretariado é onde começa, ou tudo dá certo ou tudo dá 

errado. Muitas vezes a culpa cai em cima do prefeito e as vezes ele nem sabe o que está acontecendo no 

município e ele estando presente fica mais fácil de resolver os problemas. O vereador desejou a todos ótima 

semana. Com a palavra o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade. Disse também achar muito importante a presença do prefeito nas reuniões, no pátio 

também, para acompanhar os serviços, pois é importante ficar a par do que está acontecendo com  
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os secretários, funcionários. O vereador pediu ao senhor presidente para levar ao senhor prefeito a 

necessidade de cascalhar pelo menos os pontos mais críticos das estradas. Tem muitas comunidades 

distantes de Aricanduva, que estão muito ruins e é muito difícil o acesso até elas. Quando precisa ir é muito 

complicado, pois as estradas estão muito ruins, fazem com que os carros quebrem, vai porque quer cumprir 

os compromissos que são feitos com os moradores e não pode deixar eles não mão. Realmente é difícil 

cascalhar todas as estradas de uma só vez, mas se fosse possível cascalhar pelo menos os morros e os 

pontos mais críticos já seria muito bom. Essa cobrança foi feita aqui várias vezes no pleito passada, mas 

não foi feito. Muitas vezes os moradores têm exames ou consultas marcadas e fica muito difícil para eles 

chegarem até aqui. Então se cascalhasse pelo menos os morros e os pontos mais críticos das estradas no 

município já ajudaria bastante. O vereador desejou boa semana e boa noite a todos. Com a palavra o 

vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma reunião. O vereador 

disse que só gostaria de acrescentar, com a autorização do colega Cláudio Lafaete a comunidade Bem 

Viver na sua indicação que também teve as obras para colocação de água para os moradores iniciadas e 

também não foram finalizadas.  Queria também que chegasse ao conhecimento do executivo municipal, vez 

que foi cobrado nas ruas a respeito do grande número de animais nas ruas da cidade, podendo causar 

acidentes para os motociclistas e também com veículos. Durante esta semana por exemplo, seu pai foi 

mordido por cachorro de rua, este cachorro foi recolhido e encaminhado para o canil de Angelândia. Tem-se 

um elevado número de cachorros e outros animais pelas ruas e a situação fica complicada. O vereador 

desejou boa noite a todos. Com a palavra o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos, agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade, mais uma reunião. Pede a Deus que abençoe a todos, abençoe os 

trabalhos e desejou boa noite a todos. Com a palavra o senhor presidente Fernando Monteiro mais uma vez 

cumprimentou a todos, cumprimentou o senhor prefeito e o vice-prefeito presentes na sessão, agradeceu a 

todos pela presença, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O presidente disse que sobre a 

servidora  solicitada pelo senhor delegado doutor Raphael para atuar junto a delegacia civil em 

Itamarandiba, hoje conversou com a assessoria da prefeitura a respeito e foi informado que a situação já foi 

resolvida inclusive já foi feito até mesmo a portaria de nomeação. A mesma funcionária que estava atuando 

lá anteriormente irá dar sequencia nos trabalhos, até mesmo em questões do que foi alegado pelo delegado 

de que seria impossível no momento fazer a mudança dessa pessoa, uma vez que esta pessoa nomeada já 

tem conhecimento de todo o trabalho. Se fosse para treinar um servidor novo iria prejudicar o andamento 

dos trabalhos. Em relação as indicações, do que foi dito pelo vereador Cláudio Monteiro 
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será sim levando a demanda para o executivo, realmente existe alguns pontos críticos no nosso município 

que são sempre os mesmos que dão problema. É preciso cascalhar mesmo pelo menos esses pontos mais 

críticos, tem estes pontos críticos em São Piu, Sapucaia, Carneiros. Aos poucos as coisas vão se ajeitando 

e se encaminhando. Em relação a indicação do vereador Cláudio Lafaete sobre a colocação de água para 

as comunidades, são conhecedores da necessidade que estas comunidades possuem em relação a 

colocação de água, inclusive no mandato anterior foi feito indicação em conjunto pelos vereadores e 

esperam que seja dado continuidade o mais rápido possível nestas obras. Também nas comunidades de 

Bem Viver, como dito pelo vereador Ricardo Lafaiete e ainda São Pedro e São José que também 

necessitam da continuidade dessas obras. 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 encerrado a 

sessão, e o primeiro secretário Nivaldo Aparecido Santos ___________lavrou a presente ata que após lida 

e aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões de Aricanduva em oito de fevereiro de 

2021. 

________________________________________ 

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 

Vereadora 

_______________________________________ 

 Osnar de Cristo Gomes de Melo  

Vereador 
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_______________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 

 

 

 

  


