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ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia primeiro de março 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 Quinta 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 expedidos por esta casa. Ofícios 011/2021 de autoria do senhor presidente 

destinado a Telefônica Brasil S.A-Vivo, solicitando soluções urgentes da empresa, visando a melhoria dos 

serviços de telefonia móvel e internet fornecidos ao município de Aricanduva, e ainda disponibilizando a sede 

do Poder Legislativo desta cidade para realização de eventual reunião com representantes da Telefônica 

Brasil S.A, de forma a debatermos a atual situação e buscar soluções de forma urgente. Oficio 012/2021 

também de autoria do senhor presidente, destinado a OI MOVEL S.A, solicitando providência e solução do 

problema em relação ao recebimento de sinal de telefonia e de internet que é de baixa qualidade e velocidade, 

insuficientes às demandas da população aricanduvana. Da mesma maneira disponibiliza a sede do Poder 

Legislativo desta cidade para realização de eventual reunião com representantes da OI MOVEL S.A, de forma 

a debatermos a atual situação e buscar soluções de forma urgente. Oficio 013/2021 ainda de autoria do nobre 

senhor presidente, destinado ao Banco do Brasil, agência Capelinha, solicitando providências urgentes 

quanto a solucionar o problema referente a falha na prestação dos serviços fornecidos pelo Banco em nosso 

município, onde o principal motivo das reclamações é a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos nos postos de 

atendimento, quando do início dos meses,  
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ocasião em ocorre o pagamento dos funcionários públicos, pensionistas e aposentados do Município. Além 

disso, há reclamações no sentido do funcionamento do caixa eletrônico, já que durante os finais de semana 

os cidadãos não conseguem realizar movimentações bancárias simples, tais como saques, depósitos e 

transferências. O ideal é que o caixa eletrônico funcione durante os sete dias da semana, de modo a atender 

com eficiência os usuários. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou da secretária 

que fizesse leitura de indicações constantes na pauta. Indicação 002/2021 de autoria do vereador Geraldo 

Donizete Santos que indica ao executivo municipal a disponibilização de um veículo e motorista exclusivo 

para o atendimento dos pacientes da casa de apoio em Belo Horizonte, visando levá-los e buscá-los nas 

clínicas onde os mesmos realizam seus tratamentos médicos. Indicação 006/2021 de autoria do senhor 

presidente Fernando Monteiro que indica ao executivo municipal a instalação de uma casa de apoio no 

município de Diamantina em atendimento aos pacientes e acompanhantes residentes e domiciliados em 

Aricanduva. Dando sequencia com a ordem do dia o senhor presidente colocou em única discussão do 

plenário o Projeto de Resolução 001/2021“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”. 

Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que a alteração legislativa proposta 

para o regimento vem acalhar, todos sabem que o nosso município tem como característica principal a 

agricultura e nada mais nobre que criar uma comissão para dar atenção especial a ela. A nossa agricultura 

sempre mostra destaque a nível não só Estadual, mas a nível Federal e Internacional. Temos em Aricanduva 

o café selecionado como café número um que é o café produzido na fazenda do senhor Sérgio Meireles  e 

diante disso já esteve com ele e também conversando com a secretária da casa, a possibilidade mais à frente 

de se fazer aqui uma moção de aplauso, tanto  para ele, quanto para seu Batista do Raimundo da Mariinha 

que também foi premiado, também o senhor Dito Grande e no caso do senhor Sergio Meireles também a 

questão de um Título de Cidadão Honorário para uma pessoa que leva o nome de Aricanduva tão distante. 

Essa comissão vai abarcar estas necessidades, vai discutir estas questões de Aricanduva. Se temos 

produtores que sabem e produzem de boa qualidade temos que disseminar isso. E nada mais importante que 

uma comissão de agricultura para estar analisando estas questões. Encerrada a discussão, o senhor 

presidente colocou o Projeto de Resolução 001/2021 em única votação do plenário pelo sistema aberto de 

votos. O Projeto de Resolução 001/2021 foi aprovado por unanimidade dos senhores 
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vereadores. Sem mais nenhum assunto em pauta, o senhor presidente passou então para a terceira parte do 

dia-grande expediente, mais uma vez 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 mais uma oportunidade e falou sobre as estradas onde há muitos cidadãos reclamando 

sobre a situação que elas estão. Já cobrou do senhor prefeito, ele disse que é preciso esperar o tempo 

chuvoso passar para estarem fazendo o serviço. Em seu ver existem pontos que são urgência e precisam 

fazer. Esteve visitando São Lourenço e perto da casa do senhor Bento tem um problema grave e precisa ser 

feito rápido. Em Quebrabó, próximo à casa do senhor Antônio do Tião do Adão, em Carneiros, próximo a casa 

do senhor Renatinho. São pedaços pequenos, mas que precisam ser feitos, pois não tem cascalho nenhum 

e estes trechos ficam praticamente intransitáveis, impedindo a passagem dos veículos. 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 disse que falando um pouco sobre sua indicação, 

se lembra que no ano passado, foi feito por sua pessoa e pelo colega Cláudio Lafaete indicação no mesmo 

sentido, para que fosse colocado um veículo na casa de apoio em Belo Horizonte.  São muitos pacientes que 

ficam lá e muitos não tem condições para pagar táxi para chegar nos hospitais ou clínicas. Ficou sabendo 

que tempos atrás colocaram um veículo lá para fazer este atendimento, mas depois o tiraram porque o 

motorista não estava fazendo o que era para ser feito. Em sua opinião cabe o motorista ter mais 

responsabilidade e ainda ter alguém para fiscalizar e determinar o que tem que ser feito pelo carro. Acha 

muito necessário a colocação desse transporte para atender os pacientes quando de suas necessidades. Isso 

que é importante. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos. Com a palavra fraca o vereador 

Cláudio Lafaete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador falou que 

em relação a indicação do nobre colega Donizete, realmente como dito por ele foi feito indicação no mesmo 

sentido na gestão passada, realmente a falta desse veículo na casa de apoio em Belo Horizonte dificulta 

muito a vida dos pacientes, pois muitos realmente não tem condições de pagar condução para chegar aos 

hospitais. Em sua opinião o prefeito está fazendo um bom trabalho, vê nele a vontade de ajudar e quem sabe 

ele poderá disponibilizar este veículo para atender estes pacientes. O vereador Cláudio Lafaete falou também 

sobre as estradas, esteve em Sapucaia no final de semana e lá tem três pontos que estão péssimos. Acredita 

que uns quatro caminhões de cascalho resolvem o problema ali. É preciso verificar o que pode ser feito para  

 

 

 



 

 
 

Página  4 de 9 

 

 

 

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 

resolver o problema dali.   O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra o vereador Geraldo Aparecido 

cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, mais um aprendizado e sempre sai 

da reunião convicto que aderiu conhecimento. Disse que como dito na votação da resolução, medida 

interessante que vem destacar a necessidade de o município reconhecer aqueles que se destacam na 

agricultura. Aricanduva hoje tem sim seu local como de destaque que é exatamente a agricultura. Já não é a 

primeira vez que Aricanduva se destaca no cenário nacional da cafeicultura. Tivemos vários cafés que foram 

selecionados e tiveram direitos. Para citar, seu Sérgio Meireles que não é a primeira vez, Batista do Raimundo 

da Mariinha e Dito Grande. Poderia ser ainda maior a participação de outros agricultores, falta este incentivo 

institucional do próprio município em querer se ver destacando no cenário nacional. Ainda não temos isso por 

parte do município. Os agricultores por si só fazem isso. O senhor Sergio Meireles inclusive tem plantio de 

café que são experimentais em sua fazenda Alvorada e leva o nome de Aricanduva para todo Brasil e quem 

sabe para o mundo. São estes tipos de profissionais da agricultura que é nossa rota maior, o que é mais 

importante no município, que é preciso crescer. Crescer e dar mecanismo para que eles se destacam e abram 

frentes de trabalhos. O vereador disse que gostaria de citar e com muito prazer a questão do próprio plantio 

do tomate em Aricanduva. Hoje virou uma rotina, podemos ver vários tipos de plantio de tomates em várias 

regiões e a partir de iniciados hoje já agregaram vários outros produtos como banana, inhame e com certeza 

outros produtores vão se fortalecer e criar este leque de produtos. Sempre deixou de destacar em sua fala o 

leite porque ele já tem uma frente própria e temos talvez aquela sensibilidade de achar que o leite é um 

produto que não seja de pequeno produtor, mas em Aricanduva nós não temos grandes produtores de leite, 

pessoas que produzem dois, três, cinco mil litros de leite diário. São pequenos produtores e pela sua própria 

quantidade dar-se um volume muito grande ao dia ou ao mês e precisamos desses destaques. Continuando 

sua fala o vereador Geraldo Aparecido disse trazer algumas informações do executivo. Em relação a 

encanação de água, o senhor prefeito tem reunião agendada para nove de março com o presidente da 

copanor para tratar do início das obras nas comunidades de Santo Antônio barra do Capucho, Bem Viver, 

Carneiros e São José. Sabe-se que as obras foram paralisadas justamente pelo não cumprimento por parte 

da prefeitura de algo pactuado. Existia o contrato, a prefeitura ficou de fornecer alguns elementos desse 

contrato e não forneceu no momento que precisa o fazer, por isso houve a paralisação da obra pela copanor. 

Sobre água, o prefeito pediu pra avisar a água de Quebrabó, já foi realizada a manutenção da bomba, não 

foi resolvido antes porque trata-se de uma bomba que estava em garantia. A prefeitura não iria mexer  
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justamente porque era a empresa a obrigada. Em relação ao patrolamento, dito pelo vereador Du, se houver 

melhora do tempo irá iniciar, mas reforça-se que aqueles pontos que estão trazendo transtornos a prefeitura 

não tem medido esforços para solucionar. Tanto é que o próprio vereador pode procurar as duas pessoas de 

frente que é Vanderson e Nego do Deni. Em relação ao início das aulas tinha uma previsão que se dariam 

esta semana, mas em reunião de todos os prefeitos da região, decidiram deixar para um momento posterior, 

tendo em vistas o aumento do número de casos de covid. Ainda não há uma decisão de que momento irá ser 

feito. O prefeito pediu para avisar que as escolas de Santo Antônio dos Monteiros, e São Pedro estão sendo 

reformadas, onde provavelmente quando iniciar as atividades, estas duas já iniciaram com aulas nestas 

escolas. O vereador disse que tem-se discutido muito aqui na câmara sobre a copanor. Está sendo feito um 

levantamento pela prefeitura sobre contratos com a copanor, as atividades da copanor no município e tem-se 

uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, onde circula de forma passiva com a prefeitura de 

Aricanduva e a Copanor. A prefeitura é logico, tendo em vistas que ela tem um contrato com a copanor, ela 

tem se mostrado que está fazendo a fiscalização e cobrando estas atividades, assim como a própria câmara 

tem intensamente mandado ofício. A prefeitura criou uma comissão, acredita que presidida pelo secretário de 

agricultura e meio ambiente e estão fazendo relatórios para que a própria prefeitura acione judicialmente a 

copanor. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma reunião, mais uma oportunidade. Disse que gostaria 

de pegar carona na fala dos colegas vereadores, primeiramente na fala do colega Geraldo Donizete, sobre o 

transporte de pacientes em Belo Horizonte. Os vereadores vêm cobrando isso há vários anos nesta casa, os 

nobres vereadores fizeram indicação no sentido, o vereador Cláudio Lafaete conversou pessoalmente com o 

ex-prefeito Orlando a respeito desse carro. Mas tem que falar a real, e as únicas pessoas que não eram 

atendidas pelo ex-prefeito eram os vereadores. Quem mandava era o ex-secretário Elair Roxo e se ele 

pedisse o carro ia, mas como foi o vereador que cobrou o carro não foi. Ficou uma ambulância velha lá, mas 

foi por poucos dias. Agora tem o problema novamente. Tem uma van terceirizada levando os pacientes, é 

contra terceirização porque quando o prefeito terceiriza, quase não sobra recursos para fazer obra no 

município. Esse é seu pensamento, mas como o carro está terceirizado e estar levando os pacientes, poderia 

terceirizar também para rodar com os pacientes dentro de Belo Horizonte, porque só os leva até a casa de 

apoio. Sabe que se o proprietário do veículo for transportar estes pacientes dentro de Belo Horizonte 

realmente não será viável, mas se tiver no contrato e ele receber por isso aí já é outra conversa. Aí poderiam 

deixar os  
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pacientes nos hospitais e nas clínicas. Em relação a fala do colega Geraldo Aparecido sobre as escolas rurais, 

a secretária de educação poderia fazer uma análise na comunidade de Mutamba, ver se tem aluno suficiente 

para quem sabe reabrir a escola dali também. Acha interessante a volta das escolas nas comunidades, mas 

é preciso saber se tem o número de alunos suficientes. Se tiver este número suficiente é muito bom para os 

alunos quanto para seus pais. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio 

Monteiro cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador disse que foi 

cobrado pelos moradores, já cobrou do senhor prefeito sobre a situação de um trecho de estrada perto do 

Tete Moreira, na descida do Pedro que tá muito ruim e a senhora Cidinha chega de Diamantina muitas vezes 

a noite, tem dias que estão chovendo e ela tem muitas dificuldades para chegar até sua casa. Muitas vezes 

chega em sua casa de madrugada. Pede ao senhor presidente para interceder junto ao executivo no sentido 

de o mesmo arrumar aquele trecho de estrada ali, pois está muito difícil. Os motoristas também sofrem com 

a situação e não conseguem chegar com ela até sua residência que deve dar de cem a duzentos metros do 

morro. Ela tem dificuldades para andar, chega à noite de Diamantina onde realiza hemodiálise três vezes na 

semana e a situação é difícil. É preciso que o problema seja resolvido. O vereador disse que também cobram 

o cascalhamento das estradas, pelo menos os pontos mais críticos e também cobram a bateção das estradas 

onde tem lugares que o mato está topando. Ficaram sem bater as estradas por vários anos, os vereadores 

sempre cobrando, mas não foram atendidos, mas pede o atual prefeito para ver o que pode ser feito. Sabe 

que tem é sessenta dias que ele assumiu, mas é preciso já ir olhando estas questões, para já ir resolvendo 

estes problemas. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Disse que a respeito da fala dos nobres 

vereadores Geraldo Donizete e Osnar de Cristo, sobre a terceirização do carro para atender os pacientes em 

Belo Horizonte, é a favor da terceirização, mas sabe que gera mais custos para o município. É preciso tomar 

conhecimento de o porque foi terceirizado, uma vez que tem uma van no pátio, disseram que ela estava 

estragada por isso terceirizou, mas viu ela rodando pelas ruas várias vezes. Tem também vários motoristas 

no pátio, acha que estão até fazendo escala doze por trinta e seis, motoristas parados porque não está tendo 

serviço e terceirizando carro. Quando o carro da prefeitura vai para Belo Horizonte, automaticamente eles 

passam deixando os pacientes nas clínicas e hospitais e depois passam recolhendo. Como o carro está 

terceirizado, é óbvio que o dono do veículo não vai querer fazer isso. O vereador Ricardo disse que solicita  
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também do senhor presidente   encaminhar ofício, se for possível, para Caixa Econômica Federal de 

Capelinha para saber deles se eles têm uma posição em relação a estarem abrindo a lotérica em Aricanduva, 

porque todos ficaram na expectativa desde o final do ano passado, já se passaram dois meses e até hoje 

nada. É preciso dar uma explicação para a população e também que o município está necessitando que ela 

seja aberta. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Raimundo Costa Silva 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereado falou que também pegando 

um pouco da fala dos colegas, realmente tem alguns serviços que são emergência, tipo alguns pedaços de 

estradas. Em Quebrabo também, no senhor Joaquim e na sua casa o caminhão de leite não conseguiu 

chegar. Até comentou com o presidente que é coisa que quando der um solzinho levar uns caminhões de 

cascalho e colocar nestes trechos. Perto do senhor Manoel Pereira tem uma enxurrada que precisa ser tirada, 

pois está danificando muito o trecho próximo. No momento é um serviço pouco, mas que precisa ser feito o 

quanto antes. É preciso resolver pelo menos estes serviços básicos primeiro. O vereador disse que agradece 

ao senhor prefeito sobre a questão da água de Quebrabó, conversou com ele e ele lhe informou que o 

problema será resolvido o quanto antes e que o problema era mesmo a bomba que ela estava na garantia, e 

o responsável ficou de vir para trocar. Se ele não viesse até sexta-feira, na segunda seria certo. Realmente 

o responsável esteve na comunidade, fez a troca da bomba e o problema foi resolvido. O vereador disse que 

é muito bom quando comunica com o prefeito e ele os atende. Que Deus o abençoe que ele possa continuar 

assim. Até o momento está muito satisfeito com o seu trabalho.  O vereador desejou boa noite a todos. Com 

a palavra o senhor presidente Fernando Monteiro mais uma vez cumprimentou a todos. O presidente 

comunicou aos senhores que os informes de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda já 

estão disponíveis na casa. A titulo de esclarecimento, o vereador Geraldo Aparecido possui em conformidade 

com o Regimento interno, para uso da palavra, cinco minutos como vereador, dois minutos como líder de 

governo e mais dois minutos como líder do PT, assim como da mesma forma os demais partidos também 

poderão indicar seus lideres e passar a ter direito a estes dois minutos a mais quando do uso da palavra. O 

presidente falou sobre os ofícios expedidos, esclarecendo que os que foram enviados para OI e VIVO foi 

justamente porque são muito cobrados, em relação aos serviços prestados no município por estas 

operadoras. Dizem que fornecem um serviço com quatro G, mas a população não o recebe. São serviços de 

péssima qualidade, a VIVO em alguns pontos pega até bem outros nem tanto, e assim da mesma forma a OI. 

Fica aguardando a resposta deles. Em relação ao Banco do Brasil não é de hoje é um problema muito grande,  
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pois não temos um atendimento de como se deve. Chega o dia da população receber, tem o caixa mais não 

tem dinheiro. Final de semana o caixa eletrônico sai do sistema. A população cobra uma solução diariamente 

e encaminhou oficio para buscar solução para o problema. Em relação a indicação de sua autoria pedindo 

uma casa de apoio em Diamantina é porque diariamente vai carro para lá, acha justo ter uma casa de apoio 

lá, pois muitas vezes vão pessoas com acompanhantes e não tem lugar para ficar, e até mesmo os próprios 

pacientes que às vezes chegam em Diamantina sete horas da manhã e tem que esperar outro paciente que 

tem consulta quatro horas da tarde. Se tem um lugar próprio para esta pessoas estarem aguardando seria 

bem melhor. Tem pacientes que fazem hemodiálise e vão três vezes na semana em Diamantina. Às vezes 

seria até viável ficarem lá e evitar assim fazer três viagens. Todos sabem o quanto são desgastantes estas 

viagens. Isso sem falar que estamos vivendo em época de pandemia e como a pessoa vai se cuidar, tomar 

os devidos cuidados para prevenção e ficar na rua, sem ter como se proteger do vírus. Tendo uma casa, terão 

um conforto, alimentação e poderão ter estes cuidados que são necessários. Sobre o projeto de resolução 

que foi aprovado hoje, agradece a todos os vereadores pelo comprometimento e tem certeza que uma 

comissão dessa tem muito a agregar e a população se sente representada em ter uma comissão que possa 

prestar o acompanhamento maior quando se fala em agricultura no nosso município. O presidente disse que 

todas as reclamações relatadas pelos vereadores serão levadas ao executivo, para que possam ser 

resolvidos, ou pelo menos possam trazer uma explicação pra a população do que está acontecendo.  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 um de março de 2021. 

________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 

Presidente 

____________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 

______________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 

_________________________________________ 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 
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______________________________________ 

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 

 

 

  


