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ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia vinte e dois 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 Quarta 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.  Na sequência o senhor 

presidente solicitou leitura de ofícios recebidos na casa. Ofícios 001/2021, 002/2021 e 003/2021 de autoria 

do senhor Euclides Martins solicitando dos nobres vereadores estudar a possibilidade de aprovar  projetos 

junto a executivo municipal no sentido de:  viabilidade da construção de um rodoanel, ligando a saída de 

Itamarandiba até o asfalto saindo para Capelinha,  estudar a possibilidade de liberação de wifi na praça da 

Matriz sem custo para a população, isso seria feito através de parceria entre prefeitura e fornecedores de 

internet em Aricanduva,  e ainda estudar a possibilidade de instalação de painéis de energia solar, para 

atender demandas de consumo de energia elétrica da prefeitura de Aricanduva.  Abrindo a segunda parte - 

ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicações constantes na pauta. Leitura da indicação 

001/2021 de autoria do vereador Geraldo Donizete Santos que indica ao executivo municipal a intercessão 

do mesmo junto à copanor visando a doação das medidas cabíveis para fins de revisão e posterior redução 

da tarifa referente aos serviços de esgoto dinâmico com coleta e tratamento-EDT, que perfaz, atualmente, a 

porcentagem de 95% sobre o valor pago pelo consumidor pelo abastecimento de água. Indicação 001/2021 

de autoria do vereador Nivaldo Aparecido Santos que indica ao executivo municipal a instalação de lâmpadas 

LED nas quadras poliesportivas do município, bem como no Estádio Antônio da Paixão Gandra. 

 

 

 



 

 
 

Página  2 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 

Indicação 004/2021 de autoria do senhor presidente, Fernando Monteiro Santos que indica ao executivo 

municipal a retomada do projeto social que contemple a Banda de Música Professor Geraldo Magela do 

município de Aricanduva. Indicação 005/2021 também de autoria do presidente Fernando Monteiro que indica 

ao executivo municipal que seja realizada reforma e manutenção das quadras poliesportivas da zona urbana 

e rural do município de Aricanduva, compreendendo limpeza, pintura, iluminação, entre outros. Dando 

sequencia na ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para votação do requerimento 001/2021 de 

autoria de todos os senhores vereadores que requerem do executivo municipal que sejam encaminhadas a 

esta câmara municipal, bem como adotadas pelo chefe do referido poder, no prazo regimental de quinze dias, 

respectivamente as documentações e providências listadas no requerimento.  Com a palavra o senhor 

presidente falou sobre a importância do requerimento 001/2021, esclarecendo que os serviços prestados em 

Aricanduva são sempre muito questionados por parte da população. Nada melhor o encaminhamento do 

requerimento para que a população saiba que os vereadores estão sim cientes dos problemas enfrentados e 

que não é uma responsabilidade dessa casa. É importante a união dos vereadores para estarem levando 

mais conhecimento para a população e pedindo a ajuda ao executivo, vez que no mandato anterior foi muito 

cobrado, mas infelizmente não foi dado nenhum socorro por parte do executivo. Espera que o requerimento 

seja um ponta pé inicial e que sendo aprovado e encaminhado, o executivo fornecerá a esta casa as 

informações e documentações onde os vereadores saberão qual será o melhor caminho, qual será a forma, 

talvez uma audiência pública com os responsáveis pela copanor e população  no sentido de buscar soluções 

para estes problemas. O senhor presidente colocou o requerimento 001/2021 em votação do plenário pelo 

sistema aberto de votos. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O vereador 

Geraldo Aparecido justificou seu voto esclarecendo que o requerimento é uma iniciativa muito boa, porque vê 

que estão sofrendo um descaso por parte da copanor. Acredita que a empresa atinge algum papel a qual foi 

criada. Quando criada a copanor com a saída da copasa, foram só os pequenos municípios que aderiram ou 

pela lei que seria a copanor. Não sabe ao certo a quantidade de habitantes, cinco mil, dez mil, algo assim, 

lhe parece que cinco mil ligações, mas foi algo ao capital estrangeiro incluído na copasa. Podem ver que o 

trabalho feito pela copasa é diferente dos feitos pela copanor, até mesmo na questão de norral.  A copasa é 

uma empresa que já tem um norral, experiência de vários anos nesta atividade. A copanor por sua vez é uma 

autarquia recém-criada, e a maioria dos seus integrantes são novatos, tanto é  
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que algumas atividades são exercidas pela copasa. Necessitamos de uma resposta porque a sociedade 

aricanduvana na maioria das vezes culpa os vereadores pelos acontecidos e sabemos bem que isso não é 

verdade, mas para que fique bem claro é preciso adotar providências. Na legislatura passada houve pelo 

nobre vereador Batoré, presidente dessa casa, envio de oficio neste sentido. Veio a pandemia e acabou 

atrapalhando um pouco as questões, mas já é passada a hora de passar a limpo esta situação referente a 

copanor. Seguindo com a ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em tramitação do 

Projeto de Resolução 001/2021 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal “Dispõe sobre a criação de 

Comissão Permanente no âmbito da Câmara Municipal de Aricanduva e alteração dos artigos 39 e 66 da 

Resolução nº 002/2006, que “Dispõe sobre o REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARICANDUVA”, e dá outras providências”. O Projeto de Resolução 001/2021 deu entrada com pedido de 

tramitação em regime de urgência simples, e o senhor presidente colocou o pedido de urgência simples em 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos. O pedido foi aprovado por unanimidade dos senhores 

vereadores. Assim, sendo fica as comissões competentes responsáveis pela emissão do parecer dentro do 

prazo determinado que é oito dias. Com a palavra o senhor presidente falou sobre a importância da aprovação 

do Projeto de Resolução vez que está criando a comissão de agricultura, meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável que será responsável pelas demandas de competência legislativa referente à agricultura, meio 

ambiente, desenvolvimento sustentável, recursos naturais renováveis, flora, fauna, solo e recursos hídricos, 

agricultura, agropecuária, direito ambiental, programas de educação ambiental, política rural e demais 

assuntos correlacionados. Nada mais havendo previsto na segunda parte-ordem do dia, o senhor presidente 

passou então para terceira -parte, grande expediente, mais uma vez cumprimentou a todos, agradeceu a 

todos pela presença e declarou a palavra franca aos senhores vereadores. No uso da palavra franca o 

vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mis uma oportunidade. O vereador 

Nivaldo Aparecido falou sobre a sua indicação esclarecendo que a solicitação para colocação das lâmpadas 

de LED no campo e nas quadras pertencentes ao município é importante uma vez que isso reduzirá os gastos 

do município com energia, trará economia além da visibilidade ser bem melhor. É esportista assim como 

alguns colegas vereadores também são e podem perceber que as vezes estes espaços ficam um pouco 

escuro, faltando lâmpadas. Se sua indicação for acolhida será muito bom para os frequentadores desses 

espaços e ainda trará economia para o município. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos. Com 

a palavra o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

Disse que  
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gostaria de comentar a respeito de sua indicação, mas na verdade todos os colegas já tomaram ciência da 

situação, foi apresentado por todos o requerimento no mesmo sentido. Na legislatura passada foi apresentado 

nesta casa pelo colega vereador Fernando Monteiro projeto de lei para colocação de bloqueador de ar nos 

hidrômetros da copanor, mas até o momento isso não foi providenciado. Acredita que isso seria uma coisa 

muito útil, se fosse colocado, quem sabe assim diminuiria um pouco o valor das contas, porque deve estar 

passando é ar nos hidrômetros, acredita que não é só água que passa para dar um valor tão alto como a 

população estar pagando. Tem-se muita reclamação neste sentido. É de seu conhecimento que tem um 

contrato de trinta anos entre prefeitura e copanor. Se continuarem cobrando estes valores caros por este 

período de tempo, a população não dá conta. Pede ao executivo para dar uma olhada em relação a esta 

colocação do bloqueador de ar, pois de repente poderão resolver boa parte do problema da população. O 

vereador desejou boa semana a todos. Com a palavra o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e desejou boa semana a todos. Com a palavra o vereador 

Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador disse 

que como líder do governo na casa, iria iniciar sua fala no tocante aos assuntos ligados ao executivo. Foi lhe 

pedido que passasse a esta casa a seguinte informação. Existe um recurso na prefeitura e este recurso está 

lá desde o ano de 2012. Na época da ex-prefeita Arlete foi feito um trabalho no intuito de gastar este recurso, 

mas isso não foi possível. Passou este período e ela não conseguiu gastar este recurso porque é um recurso 

do FNDE e existia algumas regras para que este recurso fosse gasto. Se lembra bem que quando o ex-

prefeito entrou, houve até uma crítica sobre o não gastar este recurso. Porém, ele ficou lá quatro anos e 

também não conseguiu gastá-lo. É um recurso que exige um trâmite diferente para ser gasto. Em uma das 

primeiras reuniões com o prefeito e com a secretária de administração, já providenciaram uma maneira de 

gastar este recurso quando souberam que ele ainda estava na conta da prefeitura. Acharam por bem que 

este recurso deve ser gasto justamente na indicação que o nobre vereador apresentou hoje nesta casa que 

é com a reativação da Banda de Música.  A Banda de Música está ligada diretamente ao FNDE e este recurso 

sendo do FNDE, está sendo feita uma solicitação para que ele seja gasto com a Banda de Música e 

autorização para que o próprio município proceda a licitação, porque a empresa que procedia a licitação lá 

em 2011 já não existe mais e não conseguiram até agora a contratar uma nova empresa e ainda já houve 

mudança no próprio Governo Federal, nos diretores do FNDE. Expectativa boa e grande que isso aconteça  

  

 



 

 
 

Página  5 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 

e acontecendo a Banda de Música receberá este recurso para sua reativação. O vereador disse que outro 

item é a questão do lixão. A prefeitura está fazendo uma reforma no lixão. O lixo estava sendo jogado a céu 

aberto e a regra sanitária exige que o lixo seja colocado e de tempo em tempo seja compactado e isso não 

estava sendo feito, de certa maneira infringindo normas sanitárias e ambientais. O prefeito já resolveu esta 

questão do lixão. Em relação as estradas, há uma demanda muito grande em relação a melhoria das estradas, 

mas o tempo, graças a Deus muito bom, chuvoso, impede de alguma forma este concerto em sua maioria. 

Mas qualquer vereador que note, algum ponto de estrada intransitável, ou aquele ponto que sempre deu 

problema, eles podem relatar, pois estes pontos estão sendo levantados pela prefeitura, mas achando o 

vereador por bem, pode estar fazendo a indicação diretamente para o secretário de obras Vandersom ou para 

Nego do Deni que a prefeitura estará atenda para tomar as providências. Ainda no uso da palavra o vereador 

Geraldo Aparecido falou sobre a reunião da UNICAF que aconteceu aqui na câmara no dia doze, sempre diz 

o seguinte. Os agricultores familiares produzem, mas um dos nossos grandes gargalos é a venda de nossos 

produtos. Não conseguimos vender um queijo nosso por questões burocráticas, por questões de normas 

sanitárias. Sempre diz que nunca ouviu dizer que alguém morreu por comer um queijo que comprou em feira. 

Acha que as regras sanitárias devem ser melhoradas para atender os pequenos produtores rurais. Estas 

exigências que são postas para barrar o produto da agricultura familiar, não podem prosperar. Os pequenos 

produtores rurais precisam de união e a UNICAF vem suprir estas necessidades colocando engenheiros para 

resolver estas questões. Em Aricanduva tem a Associação do Capucho que fabrica farinha de mandioca, 

coloca que ela tem uma excelente administração porque ela funciona muito bem, uma organização fantástica 

e precisa ser valorizada, tem-se a questão do leite, muito discutida, costuma dizer em off que não seria 

exatamente uma Associação do leite. O leite é uma necessidade que onde vários produtores tem este produto 

e precisam vender, mas não que ele esteja atrelado a uma Associação e nem a Cooperativa é uma 

Cooperativa exclusiva do leite. Ela é uma Cooperativa dos pequenos produtores rurais. Nesse sentido é 

preciso melhorar isso e o caminho é pegar conhecimento para que acessamos os mercados externos. O 

vereador Geraldo Aparecido solicitou do senhor presidente, a criação de uma comissão extraordinária para 

atualização do Regimento Interno e ainda dar uma analisada na Lei Orgânica, onde há traços entre um e 

outro que divergem. Acha importante nessa legislatura isso ser corrigido. Isso é algo já solicitado aqui antes 

e se o nobre presidente tirar dez, vinte minutos para ler os dois, Lei Orgânica e Regimento Interno, vai ver 

que tem artigo do Regimento Interno que já foi revogado pela Lei orgânica. O vereador desejou boa noite a  
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todos. Com a palavra o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por mais uma 

reunião. O vereador disse que pegando uma parte da fala do colega Geraldo Aparecido sobre o recurso que 

pode ser gasto com a Banda de Música, isso seria muito interessante porque no mandato passado foi 

aprovado por esta casa um projeto onde os membros da Banda de Música receberiam uma quantia x por 

mês. Hoje não recebem mais, mais esta ajuda é muito importante, pois com isso os alunos até se 

interessavam mais. Quem sabe este recurso não poderia ser gasto até com esta ajuda para estes alunos 

novamente. Outra situação é que na comunidade de Mutamba, no exercício anterior, mais para o fim do ano, 

uma represa que fica na fazenda do senhor Edgar que estourou duas a três vezes e o pessoal da comunidade 

tomou muito prejuízo em relação a entrega do leite. Lá tem um tanque onde eles entregam este leite. Agora 

a represa deu problema novamente, foi lá pessoalmente verificar a situação, o caminhão foi lá várias vezes e 

voltou, fez a volta pelo Carneiros para consegui chegar até o tanque de leite. Conversou com o senhor 

Andersom, secretário de obras e o senhor Nego do Deni e eles já foram lá verificar a situação e resolver o 

problema. De antemão já os gradece. Os produtores não podem ficar tomando prejuízo, não só os produtores, 

pois quando a represa vaza não dá para passar nada por lá. Outra situação que foi cobrado, não sabe dizer 

se é verdade ou não, pois não teve tempo de ir pessoalmente verificar, é sobre os dentistas que não estão 

atendendo e também a falta de remédios na farmácia básica. Pede ao presidente para se possível dá uma 

verificada nesta situação, pra ver se realmente está acontecendo. O vereador Osnar desejou boa noite e boa 

semana a todos. Com a palavra o vereador Cláudio Monteiro Santos cumprimentou a todos, agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade. O vereador pediu ao senhor presidente que levasse ao conhecimento do 

senhor prefeito que perto do senhor Bastião do Coco, na grota do Melão tem uma água passando por cima 

do aterro que está desbarrancando. Se não arrumar irá impedir a passagem por ali. Em relação o aterro de 

Mutamba também foi cobrado pelos moradores da comunidade pedindo uma providência, viu o prefeito hoje 

pessoalmente e passou para ele a situação, mas é bom unir as forças com os demais colegas vereadores 

para ver se arrumam o local que sempre está dando problemas.  É bom arrumar para livrar dessas picuinhas. 

O vereador desejou uma semana cheia de paz a todos e uma boia noite. Com a palavra o vereador Ricardo 

Lafaiete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador pediu ao senhor 

presidente que faça uma averiguação em relação ao carro que leva os pacientes para Belo Horizonte, lhe 

parece que este carro foi terceirizado, e recebeu reclamação de que este carro está deixando os pacientes 

na casa de apoio e cada um tem que achar os meios de chegar até as clínicas onde estão sendo realizados 

os tratamentos. Acha que antes o carro deixava os pacientes nas clínicas e depois passava buscando de 

volta.  
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Teve conhecimento de que estão deixando os pacientes na casa de apoio e cada um tem que pegar Uber ou 

pagar taxi pra irem para as clínicas. Muitas pessoas não tem condições e até mesmo conhecimento para 

andarem dentro da cidade, por isso pede ao senhor presidente para olhar esta situação. O vereador desejou 

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

mais uma oportunidade. O vereador falou que perto de sua casa tem uma ponte que está muito ruim 

necessitando ser concertada, pois está perigoso para veículos passarem por ela. Pede uma providência no 

sentido de que a mesma seja concertada o quanto antes. O vereador desejou boa noite a todos. Com a 

palavra o senhor presidente cumprimentou a todos. Disse que em relação a sua indicação em relação a Banda 

de Música é porque desde a legislatura passada a banda está parada, não teve mais andamento, ela é um 

projeto social muito importante no município, se lembra bem que nos seus tempos de escola, ela já existia, 

nunca participou, mas tinha seus colegas que participavam e era muito bonito de se ver. A banda com o 

passar do tempo foi ganhando uma dimensão grande na região chegando a tocar em abertura de eventos em 

Belo Horizonte. Além disto era oferecido aos alunos uma ajuda de custo que os ajudava e ainda que ajuda 

nossas crianças e jovens a conhecer seus talentos. Seria de grande ganho para todos nós o retorno dessa 

Banda de Música no município. Em relação a reforma e manutenção das quadras de esportes do município, 

tanto zona rural e zona urbana, teve a oportunidade de visitar algumas e realmente estão necessitando dessa 

manutenção. Pede ao executivo que o mais rápido possível faça nestas quadras pinturas, coloque iluminação 

para que a população possa voltar a praticar esportes em segurança.  Em relação a reunião citada pelo 

vereador Geraldo Aparecido, esteve presente também e foi muito proveitosa, principalmente quando se fala 

na falta de conhecimento que a população tem, uma vez a maioria das pessoas são simples e humildes. A 

partir do momento que qualquer setor público se mostra apto a ajudar e a organizar dando suporte de como 

também exportar este produto é muito interessante. Deus abençoe que através daquela reunião poderão tirar 

grande aproveito. O senhor presidente disse que sobre a questão do dentista levantada pelo vereador Osnar, 

hoje esteve com um paciente precisando de atendimento, ele foi atendido, mas não tinha material nenhum. 

Umas das dentistas o informou que o atendimento começará na semana que vem.  Estará averiguando 

durante a semana. Em relação ao pedido do vereador Geraldo Aparecido em se criar uma comissão 

extraordinária para análise do Regimento Interno e Lei Orgânica, já esteve até conversando com a doutora 

Ana Laura, e com certeza nos próximos dias será analisada a situação e fazer a reformulação do que for 

necessário. Em relação aos questionamentos do vereador Ricardo Lafaiete, em relação aos pacientes que  
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vão para Belo Horizonte, sempre houve estes questionamentos e é necessário mudar esta realidade. Aqui 

nesta casa já foram feitas indicações no sentido de a prefeitura disponibilizar um carro para atender estes 

pacientes. Não sabe se isto é possível, se a maneira mais viável, mas que dê um suporte para estas pessoas, 

pois pesa muito para estes pacientes pagar este transporte para chegar as clinicas e hospitais.  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 vinte e dois 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 

_______________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 
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