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ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia oito 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 Sexta 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. Ofício 048/2021-Gabinete do senhor Prefeito municipal em referência ao 

requerimento 001/2021 de autoria dos senhores vereadores, comunicando que foi enviado of ício ao senhor 

Ediclan Santos Freitas, supervisor do Núcleo Operacional da copanor em Diamantina, cobrando informações, 

relatórios e respostas às indagações contidas no documento, conforme cópia anexa. Ofício 49/2021-Gabinete 

do Senhor Prefeito Municipal, em atenção ao requerimento 001/2021 de autoria do presidente Fernando 

Monteiro, que encaminha em anexo Laudo Técnico expedido pelo engenheiro civil da Prefeitura acerca do 

andamento da execução da obra de construção da quadra Society. Ofício 055/2021-Gabinete do senhor 

Prefeito Municipal, em atenção ao oficio 008/2021 desta câmara municipal que encaminhou as indicações 

001/2021 de autoria do vereador Ricardo Lafaiete e indicações 001 e 002/2021 de autoria do vereador 

Fernando Monteiro Santos. Oficio 056/2021-Gabinete do Senhor Prefeito Municipal em atenção ao ofício 

009/2021 desta câmara municipal que encaminhou as indicações; 001/2021 e 002/2021 de autoria do 

vereador Cláudio Lafaete, indicação 003/2021 de autoria do senhor presidente Fernando Monteiro e indicação 

001/2021 de autoria do vereador Geraldo Aparecido e 003/2021 de autoria do vereador Cláudio Lafaete.   

Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura de  
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indicações constantes na pauta. Indicação 001/2021 de autoria do vereador Cláudio Monteiro Santos que  

indica ao executivo municipal a adoção das medidas cabíveis junto ao setor competente, visando a instalação 

de sistema para a destinação de água encanada e potável para as comunidades rurais de: Sapucaia, Ouro 

Fino I, Ouro Fino II, Santo Antônio dos Monteiros, Retiro, Bom Jesus, Contendas e outras comunidades que 

ainda não dispõem desse serviço. Indicação 001/2021 de autoria do vereador Raimundo Costa Silva que 

indica ao executivo municipal a disponibilização de veículos nas comunidades rurais para transporte dos 

moradores, de forma a atender suas necessidades no que se refere às demandas da área da saúde. Indicação 

007/2021 de autoria do senhor presidente Fernando Monteiro Santos que indica ao executivo municipal a 

implantação de cursos profissionalizantes para atender à população de Aricanduva. Prosseguindo com a 

ordem do dia, o senhor presidente solicitou leitura para votação do requerimento 003/2021 de sua autoria que 

requer do executivo municipal que sejam encaminhadas a esta câmara municipal, no prazo regimental de 15 

(quinze) dias, informações detalhadas, com envio dos respectivos documentos que demonstrem as formas e 

condições pactuadas entre as partes para o empréstimo do aparelho bisturi elétrico pertencente à Aricanduva, 

cedido ao município de Capelinha.  Com a palavra o senhor presidente falou sobre o requerimento 

esclarecendo que no mandato anterior foi cedido o aparelho bisturi elétrico que pertence o município de 

Aricanduva pra o município de Capelinha. Sempre são questionados sobre como e porque foi feito este 

empréstimo, se Aricanduva recebe algum benefício através desse empréstimo, qual é a legalidade, se o 

município possui algum documento que comprove qual será o prazo de vigência desse empréstimo. É um ato 

para fiscalização, para terem conhecimento como se precedeu o empréstimo.  O senhor presidente colocou 

o requerimento 003/2021 em votação do plenário pelo sistema aberto de votos. O requerimento 003/2021 foi 

aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Geraldo Aparecido justificou 

seu voto expressando que se trata de uma demanda que realmente sempre foi cobrada dos vereadores, ainda 

não chegou a esta casa nenhuma resposta de como se procedeu esta cessão ao município vizinho do 

equipamento e quais os benefícios que o município de Aricanduva receberia. O requerimento é sem dúvidas 

uma ótima proposta. 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. O vereador Nivaldo disse que falando sobre as estradas, os 

pontos críticos cobrados por ele na reunião anterior foram resolvidos. Foi levado o cascalho e colocado nestes  
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pontos mais críticos. Agradece ao secretário de obras Vanderson e Nego do Deni pela atenção que os dão, 

sempre os atende muito bem e este diálogo é muito bom para  as coisas melhorarem. O vereador desejou 

boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos, agradeceu a 

Deus por mais um dia. O vereador Geraldo Donizete disse que é muito importante a transmissão da reunião, 

vez que muitas pessoas ainda não sabem qual de fato é o trabalho do vereador. Os vereadores são muitos 

questionados e na maioria das vezes os recursos que chegam na prefeitura ficam à disposição do executivo. 

Os vereadores apenas indicam, cobram e fiscalizam, mas na verdade o trabalho é executado pelo prefeito. 

Tem ainda muitas pessoas que não sabem disso. Acham que os vereadores estão deixando a desejar, 

deixando de cobrar do prefeito e de 2016 a 2020 teve esta experiência. As transmissões são importantes para 

que os vereadores possam fazer estes esclarecimentos. Fez muitas indicações na gestão anterior e a maioria 

delas não foram atendidas. O trabalho precisa ser em conjunto entre vereadores e prefeito. Na maioria das 

vezes isso tem falhas. Na gestão passada houve esta falha grande por parte da administração. Hoje estão 

tendo a oportunidade de dar mais transparência aos seus trabalhos. O vereador disse que o atual prefeito 

está fazendo um bom trabalho, tem acompanhado alguns serviços e viu que estão procurando atender as 

prioridades, isto é importante. Os vereadores por suas vezes estarão aqui dando o melhor de si, para 

ajudarem de uma certa forma. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio 

Lafaete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador parabenizou as 

mulheres pelo dia das mulheres, e que Deus abençoe a todas, dando muita força para que possam continuar 

lutando cada dia mais. O vereador disse que recebeu reclamação sobre o estado do ônibus que transporta 

os feirantes de São José, Quebrabó e São Pedro.  Disse que o ônibus está necessitando de manutenção. No 

sábado recebeu várias ligações dos feirantes, desceu no centro para verificar e constatou que realmente o 

veículo precisa de manutenção. Pede ao senhor prefeito para verificar e providenciar a manutenção do 

mesmo o mais urgente possível. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Disse que é com 

grande prazer que a sessão do dia está sendo transmitida e que isso possa acontecer várias vezes. É uma 

grande cobrança que teve na legislatura passada sobre a publicidade das reuniões. Esta publicidade traz um 

sentimento de dever cumprido pelos vereadores, porque suas atividades é de fiscalizar o executivo. Há uma 

confusão, como dito pelo nobre vereador Geraldo Donizete, de a população achar que os vereadores 

executam alguma obra.  
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Os vereadores cobram e fiscalizam a execução de obra. Fiscalizam os procedimentos adotados pela 

administração pública. O vereador Geraldo Aparecido disse que hoje é o dia internacional da mulher e não 

tem como deixar de dar os parabéns para todas as mulheres, todas as mães, porque se aqui estamos, em 

algum momento da vida uma mulher nos deu morada. Esta mulher que labuta, que tem múltiplas funções, 

porque os homens tem uma rotina de trabalho com horários certos e determinados. A mulher vem daquela 

rotina de trabalho que tem com horários certos e determinados, chega em casa e continua sua labuta dia e 

noite afora. Fala isso porque vê na sua casa e na casa de sua mãe.  A estas mulheres deixa os parabéns e 

que o dia de hoje seja aquele dia de confraternização familiar. O vereador disse que hoje na ata discutiram a 

questão da comissão permanente de agricultura. Aricanduva merece um projeto que inclusive já teve aqui, 

quando da emancipação de Aricanduva que é um projeto de distribuição de mudas para fortalecimento de 

nossa agricultura. Isso é algo que irá cobrar e conversar com o prefeito, com o secretário de agricultura para 

implementação de um projeto desse para os próximos anos. Há necessidade desse fortalecimento na 

agricultura para que possamos ter produtos de qualidade e principalmente emprego para a população. O 

vereador Geraldo disse que sobre as escolas, o nobre vereador Batoré solicitou quanto a possibilidade de 

reabrir a escola de Mutamba. Transmite a ele que este estudo será realizado e na verdade este estudo está 

sendo levantado em todo o município para ver a viabilidade de funcionamento de cada escola.  Comunicou 

que amanhã haverá reunião do senhor prefeito com o presidente da copanor. Temos aqui vários anos 

discutindo a ineficiência da copanor no nosso município que é total. Ficou sabendo esta semana que inclusive 

a empresa copanor está operando no nosso município sem as licenças ambientais devidas e se ela realmente 

está operando sem estas licenças ambientais, como ela cobra da população pelo serviço de esgoto. Se está 

faltando algo para sua funcionalidade ela não tem direito de estar cobrando isso da população. É algo que 

deverá ser comentado e discutido com o presidente da copanor. Continuando sua fala o vereador disse que 

será ministrado aqui em Aricanduva alguns cursos pelo SENAR. Gostaria de solicitar dos nobres vereadores 

e lógico que pelas redes sociais fica bem mais amplo, que aqueles que tiverem interesse de fazer curso de 

inseminação de gado e outros cursos do SENAR, podem procurar a secretaria municipal de agricultura ou 

entrar em contato com sua pessoa. Tem uma parceira muito boa que é a senhora Janete Lauar, sempre está 

oferecendo cursos aqui em Aricanduva, tem um amor e dedicação muito grande com Aricanduva. Inclusive 

esta semana estava acontecendo curso na fazenda Alvorada do senhor Sergio Meireles. O vereador disse 

que na legislatura passada tiveram problemas com um carro da saúde, da prefeitura que levava pacientes  
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para Belo Horizonte e que foi apreendido em Santa Maria do Suaçuí. Levando isso em conta esteve 

questionando como está a situação dos veículos pertencentes ao município, assim como o nobre vereador 

Cláudio perguntou sobre os ônibus. Há esta questão, esta dúvida de sobre como estão os carros do nosso 

município. Sabe que receberam poucos carros funcionando, mas é preciso saber como está a questão de 

documentação deles para viagem. Se estão com os documentos em dias, lógico que isso além de vistorias e 

tudo mais. Estará olhando diretamente com o secretário sobre a situação. Por informações não oficiais, lhe 

foi passado que a maioria dos veículos de Aricanduva possuem multas e não estão em dias. Não sabe se a 

informação procede, mas lhe parece que existe entorno de quarenta, cinquenta multas dos veículos da 

prefeitura. Em sua grande maioria é exatamente o carro do gabinete. Estará buscando esta informação e trará 

aqui para a câmara porque é algo que precisam saber. Como aconteceu, que multas são, que horário, o carro 

estava fazendo o que. São respostas que os vereadores precisam cobrar da administração pública e repassar 

para a população. Se colocar uma média de trinta multas a duzentos reis cada, vai dar um total de seis mil 

reais.  Seria seis mil reais que a administração poderia estar usando para algo útil e se vai usar para pagar 

multa é algo por falta de respeito, capricho ou carinho com a profissão, que o motorista não teve. Não irá dizer 

que uma hora ou outra o motorista não tenha uma infração, mas pelo que sabe de informações não oficiais, 

as vezes é bizarro. O carro toma três, quatro multas em sequência. O motorista sabe o que está fazendo. É 

preciso prestar atenção nisso e cobrar do município ações para que se tenha um controle, para que quando 

chegar uma multa, o responsável seja penalizado. Isso é o certo e toda empresa funciona dessa maneira. O 

vereador Geraldo Aparecido repassou algumas informações do executivo. As obras do Brejão foram 

retomadas, finalização do recapeamento da Rua Água Boa e está em andamento o bloqueteamento da Rua 

Alfazema no Bairro Novo Horizonte. 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 oportunidade. Parabenizou a todas 

as mulheres pelo dia internacional da mulher, que Deus ilumine a cada uma. O vereador disse que iria apenas 

apresentar algumas cobranças que recebeu e que inclusive falou sobre elas na reunião passada que são; 

falta de medicamentos na farmácia básica e falta de atendimento dos dentistas na zona rural. Pessoas 

reclamaram que nem os remédios de uso contínuo, que são de obrigação dos municípios e do Estado, não 

está tendo. É preciso verificar e tomar providências. Outra cobrança que recebeu, e que no momento não 

teve como responder é a respeito dos secretários. Foi questionado sobre quais são de fatos os secretários. 

Pede esta informação ao senhor prefeito, quais são os secretários e por qual secretaria cada um responde.  
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Pede esta informação ao executivo para poder repassar para a população quando for questionado, 

principalmente pelos moradores da zona rural, onde muitos ainda tem esta dúvida.  O vereador desejou boa 

noite e boa semana a todos. Com a palavra o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos. O vereador 

falou sobre sua indicação esclarecendo que em várias comunidades ainda não possuem água tratada, citou 

várias na indicação, mas acredita que ainda tem várias outras. Vê o sofrimento das pessoas com a qualidade 

da água que tomam, sempre são muitos cobrados sobre esta questão, já foram enviadas várias indicações 

sobre o assunto, mas ainda há várias comunidades que não foram atendidas. Tem comunidades com os 

projetos já bem adiantados e muitos moradores falam que os vereadores não cobram. Os vereadores 

cobraram muito na gestão passada e não foram atendidos e esperam que nesta gestão possam ser atendidas 

todas as comunidades com a colocação de água tratada, pois água é vida. Espera que se Deus quiser seja 

resolvido. Não irá falar que hoje ou amanhã, mas tem aquela esperança que o prefeito irá resolver o problema 

para toda população. O vereador parabenizou todas as mulheres pela passagem do dia internacional das 

mulheres e que Deus abençoe a todas. Ainda com a palavra o vereador Cláudio Monteiro disse que sobre 

agricultura é preciso ter muito cuidado, porque tem pessoas reclamando, viu isso de perto, onde foram e 

araram a terra da pessoa e depois tiveram que voltar para refazer porque ficou mal feito. È preciso cuidado 

para não precisar ir duas vezes. È ir fazer direitinho para não precisar voltar, mesmo que gaste um pouco a 

mais de tempo naquele local, e evitar as reclamações. È preciso fazer o serviço de forma organizada, mesmo 

gastando mais horas, mas que deixe a população satisfeita e evitar assim que eles venham atrás do prefeito 

para fazer reclamações. O vereador desejou boa noite e uma semana cheia de paz a todos. Com a palavra 

franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O 

vereador parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. Disse que teve a oportunidade de estar em Belo 

Horizonte e conhecendo a casa de apoio de Aricanduva. Os funcionários muito competentes, dedicados e foi 

feito uma cobrança de que o fogão dali não está muito bom e precisa de um novo ali. Por ter visto o problema 

pessoalmente se comprometeu com eles de estar cobrando pessoalmente. Em relação a indicação que foi 

feita, pedindo um veículo para levar e buscar os pacientes até as clínicas, esteve conversando com a 

coordenadora da casa de apoio e chegaram à conclusão de que este veículo não é muito viável, porque terão 

que disponibilizar um funcionário, veículo e combustível, sendo que se disponibilizar um recurso no valor de 

duzentos a trezentos reais, ela consegue levar e buscar estes pacientes nas clínicas através de Uber.  Seria 

um valor bem mais acessível. O vereador parabenizou o executivo por estar atendendo as demandas feitas  
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através da casa e espera que continuem. Desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

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

vereador falou sobre sua indicação esclarecendo que a colocação de um carro nas comunidades para atender 

na saúde é de suma importância. O período que estes veículos foram colocados em algumas regiões foi muito 

bom, muito bem aproveitado. Sempre que o paciente chegava mais rápido na cidade para ser atendido. Muitas 

vezes a pessoa precisa, procura alguém que possa trazê-la na cidade, não encontra, liga no pátio o veículo 

já está para outro local, liga no posto e também não tem veículo e nem motorista e assim a demora é muita. 

È muito bom se desse para colocar este veículo nas comunidades para atender os moradores. O vereador 

Raimundo disse que agradece aos funcionários do pátio e da obra que sempre os atende muito bem, com 

muito carinho e dedicação. Muitas vezes, tempos atrás procurava um funcionário e eles davam era as costas. 

Isso é muito ruim. O vereador parabenizou todas as mulheres pelo seu dia e que Deus abençoe a todas. 

Desejou boa noite e boa semana a todos.  Com a palavra o senhor presidente Fernando Monteiro mais uma 

vez cumprimentou a todos. Parabenizou a rádio Aricanduva FM na pessoa do Samuel pela disponibilidade 

em estar ajudando no trabalho de comunicação entre câmara e Aricanduva FM. Disse que em relação a sua 

indicação sobre os cursos profissionalizantes, é porque o município tem muitos jovens com talentos, mas que 

precisam de um incentivo maior para que possam desenvolver melhor seus conhecimentos para ingressar no 

mercado de trabalho, isso em qualquer faixa etária. Em relação ao requerimento, agradece a todos os 

vereadores pela parceria, pela aprovação do requerimento e acredita que é assim que as coisas vão pra 

frente, trabalhando em conjunto e buscando as informações que são necessárias para informar a população 

sobre o que realente está acontecendo. Como sempre diz, o papel do vereador primeiramente é fiscalizar e 

é preciso definir bem esta jornada independente de lado partidário. O primeiro papel do vereador é fiscalizar 

e depois legislar com responsabilidade, votando a favor do que é bem para o município. O que depender de 

sua pessoa a população pode contar sempre com esta responsabilidade e este critério. O presidente 

agradeceu ao executivo por estar respondendo às indicações dos vereadores, mostrando o que pode ou não 

ser feito, mostrando a qual prazo será feito. Não se lembra de nenhuma resposta de indicações feitas pelos 

vereadores   no mandato anterior. È muito importante esta comunicação entre legislativo e executivo. Em 

relação a cobrança do vereador Osnar sobre os secretários, estará conversando em conjunto com todos os 

vereadores para estarem convocando todos os secretários a estarem vindo na casa para que sejam tiradas 

dúvidas, os mesmos apresentarem seus métodos de trabalho, levantamento inicial dos primeiros meses e  

principalmente o que será feito durante seus respectivos tempos nos cargos. Buscar informações para 
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levarem para a população. O senhor presidente parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, parabeniza 

todas as funcionárias da casa e em seus nomes parabeniza todas as mulheres do município e do país inteiro. 

Mulheres dispostas que sempre estão dispostas a agregar, seja no trabalho ou na vida pessoal, como dito 

pelo colega vereador, todos de uma certa forma dependeram de uma mulher para estarem aqui. Que Deus 

abençoe a todas. Disse que gostaria de fazer um agradecimento, pois como todos sabem, seu avô com oitenta 

e seis anos, teve passando por covid -19, mas graças a Deus ontem recebeu alta do hospital e agradece a 

todos pelo carinho e pelas orações. Agradece a equipe de saúde de Aricanduva e de Capelinha também pelo 

carinho e cuidado, eles unem as coisas, é um tratamento diferenciado e isso os deixa seguros. Que Deus 

abençoe que em breve chegue à vacina a todos, e que fiquemos livres desse mal de vez. Reforça que todas 

as reclamações apresentadas aqui na casa serão encaminhadas ao executivo para que mais rápido possível 

os problemas sejam resolvidos. 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 março 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 

 

 

  


