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ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia quinze 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 Sétima 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 066/2021-Gabinete do senhor prefeito municipal que em 

atenção ao requerimento 003/2021 de autoria do senhor presidente Fernando Monteiro, encaminha em anexo 

cópia do Contrato de Comodato do Aparelho Bisturi Elétrico, firmado entre o município de Aricanduva e a 

Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo de Capelinha Minas Gerais.   Abrindo a segunda parte -ordem do 

dia o senhor presidente solicitou da secretária que fizesse leitura de indicações constantes na pauta do dia. 

Leitura da indicação 002/2021 de autoria do vereador Cláudio Monteiro Santos, que indica ao executivo 

municipal a construção de um Posto de Saúde na Comunidade Rural de Santo Antônio dos Monteiros. 

Indicação 003/2021 também de autoria do vereador Cláudio Monteiro Santos que indica ao executivo 

municipal a construção de uma quadra poliesportiva na Comunidade Rural de Santo Antônio dos Monteiros/ 

Vila Brejão. Indicação 002/2021 de autoria do vereador Nivaldo Aparecido Santos que indica ao executivo 

municipal a adoção das medidas cabíveis junto à CEMIG, visando a instalação de padrão de energia elétrica 

para iluminação da Praça do Cruzeiro, localizada ao final da Avenida Itamarandiba, Centro de Aricanduva. 

Indicação 004/2021 de autoria do vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira que indica ao executivo municipal 

sejam adotadas as medidas cabíveis visando o retorno do atendimento médico na Comunidade Rural de São 

Pedro. 
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Leitura para votação do requerimento 001/2021 de autoria do vereador Geraldo Aparecido Santos Paranhos 

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

regimental de 15 (quinze) dias, as seguintes informações acerca da regularização fundiária de 

imóveis do município de Aricanduva, através da modalidade Reurb:1) Durante a gestão que se 

antecedeu, houve a contratação de empresa pelo Executivo Municipal para execução de 

regularização fundiária através da denominada REURB? Em caso positivo, quais os procedimentos 

adotados pelo município de Aricanduva para a contratação e quais seriam as atribuições da empresa 

contratada na referida regularização? -2) O município possui funcionários habilitados ou que tenham 

recebido treinamento para execução dos procedimentos que se fazem necessários relativamente à 

REURB? Em caso positivo, quem seriam os funcionários, e, se houve treinamentos, onde, quando 

e quem teria realizado os treinamentos? Como teria se dado a contratação dos serviços para os 

referidos treinamentos? -3) Outras informações entendidas como necessárias e relevantes acerca 

da situação narrada no presente requerimento. No uso da palavra o vereador Geraldo Aparecido 

Santos explicou seu requerimento esclarecendo que como consta na justificativa, o requerimento foi 

apresentado por sua pessoa e enviado a prefeitura municipal no ano de 2020, porém não foi recebido 

nenhuma resposta referente ao mesmo.  Se preocupa porque tem uma firma no município realizando 

a regularização fundiária de imóveis e terrenos. A ideia em si é muito boa, qualquer atitude que 

venha trazer benefício para o município, principalmente em questões mobiliárias é muito importante, 

só que não foi fornecido para esta casa como se deu a contratação dessa firma, se não foi, como foi 

feito a escolha dessa firma. Podem ter certeza que assim que chegar à resposta do executivo, 

logicamente será feito oficio para a empresa para saber a quantas andas. Quanto lotes já foram 

regularizados, quais imóveis foram regularizados. Se lembra bem que na época disse que existia 

outras maneiras mais baratas e mais eficazes de se fazer e o prefeito optou por esta que infelizmente  

ainda não tiveram conhecimento até hoje de qual o meio legal utilizado por ele. Com a palavra o 

senhor presidente colocou o requerimento 001/2021 de autoria do vereador Geraldo Aparecido em 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos.  
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O requerimento foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O vereador Osnar de Cristo 

justificou seu voto, expressando que até esteve aqui na casa conversando com a secretária porque tinha a 

intenção de apresentar um requerimento com o mesmo assunto, porque foi procurado por várias pessoas que 

pagaram os oitocentos reais para esta firma para fazer o registro de seus lotes, ou casas, e ainda não 

receberam o documento até hoje. Estas pessoas estão preocupadas. O vereador Osnar disse que sua 

preocupação é maior porque participou da reunião com o representante da empresa, quando ele apareceu 

no município e firmou esta parceria com o município quando era período eleitoral.  Muitas pessoas pagaram 

e até hoje não receberam seus documentos.  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 semana. O vereador Nivaldo  falou sobre sua 

indicação expressando que a praça do Cruzeiro foi construída na administração da ex-prefeita dona Arlete e 

lá foi colocado um padrão que quando a Cemig veio para fazer a ligação ela o rejeitou, explicando que aquele 

não era o padrão exigido para praça. O padrão foi retirado, ficaram de colocar outro no local, mas até hoje 

nada. A pracinha é um local onde os moradores de se reúnem para conversar e estão cobrando a iluminação 

do local. O vereador Nivaldo Aparecido desejou boa noite e boa semana 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 aproveitando a oportunidade da indicação para construção do   posto de saúde, dizer que 

em Serra Noruega tem um terreno que foi doado para que fosse construído uma unidade básica de saúde. 

Aproveita a oportunidade e pede ao executivo estudar a possibilidade de construir também um posto de saúde 

em Serra. O vereador Geraldo Donizete deixou seus sentimentos a família do senhor Hozanam de Melo, que 

por um período de tempo atendeu todas as demandas do município. Como tabelião no município deixou sua 

marca registrada. O município teve uma perda muito grande, trabalhou por um bom período de tempo, tempos 

difíceis, enfrentou muitas dificuldades e que Deus dê força aos familiares. Ainda no uso da palavra o vereador 

Geraldo Donizete deixou registrado uma solicitação ao executivo que tem uma parte da  Rua Água Boa que 

está sem iluminação. Uma parte foi iluminada e outra está sem iluminação. A parte que está sem iluminação 

fica próximo fica bem próximo ao parque de exposição.  Queria fazer indicação, mas como já foram feitas 

várias cobranças decidiu somente registrar aqui na sessão. O vereador Geraldo Donizete desejou boa 

semana e boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus  
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por mais uma oportunidade. O vereador justificou sua indicação esclarecendo que esteve na comunidade e 

os moradores o pediram para que fosse feito esta solicitação, uma vez que eles estão sendo atendidos na 

comunidade rural de São José que fica um pouco longe para irem a pé. Como a escola de São Pedro foi 

fechada na gestão passada, também foram suspensos os atendimentos médicos. Outra solicitação que traz 

é que recebeu reclamações dos moradores da comunidade de Retiro que recebe atendimento médico que 

também atende pacientes de Santa Cruz, São Leão e Contendas.  Eles relataram que na quinta-feira da 

semana anterior o médico chegou para atender os pacientes, e não os atendeu porque o local estava muito 

sujo. A culpa não é do médico, pois o mesmo não tinha condições adequadas de higiene para atender os 

pacientes. Foi cobrado pelos moradores, foi até o local e realmente verificou a situação. Acha que isso não 

pode acontecer, é falta de respeito com os profissionais da saúde e também com os pacientes que voltaram 

para suas casas sem receber o atendimento. 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 de estar 

em mais uma reunião, como sempre diz que é um momento de grande aprendizado. Disse que o nobre 

vereador Batoré trouxe informações importantes sobre seu requerimento. Acredita que sua afirmação deve 

estar ocorrendo com várias pessoas da nossa cidade. Espera que os munícipes não tenham caído mais uma 

vez em conto da lorotinha. Pega uma frase do nobre vereador que quando comentou este ofício aqui na 

câmara teve vereador que disse que sua argumentação e o estava dizendo era algo politiqueiro. Se lembra 

bem e se olharem nas atas estará registrado. A sua argumentação era de que aquilo estava começando 

naquele momento, então era o momento exato para pedir, argumentar e solicitar. Independe se é momento 

político ou não. Se o fato aconteceu e necessita dos vereadores acompanhar, terão que acompanhar.  Fica 

muito feliz da afirmação do nobre vereador sobre o requerimento. O vereador disse que sobre os documentos 

enviados pela prefeitura sobre o bisturi, lhe causou estranheza. Até então a informação que tinha recebido ou 

a informação que era contada a todos era que se tratava de uma parceria e não de um contrato de comodato. 

Contrato de comodato e contrato de parceria são extremamente diferentes. No contrato de comodato o 

comodante cede e o comodatário recebe sem nada em troca. No contrato de parceria, os contratantes existem 

uma obrigação mutua entre eles. Um fornece algo e o outro terá uma contrapartida. Imagina que no caso do 

bisturi havia uma contrapartida. Foi muito bom trazer o documento que a população agora terá conhecimento 

que na verdade na há nenhuma contrapartida e o que existiu foi um contrato de comodato. Entende que a  
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secretaria municipal de saúde ou o prefeito municipal deva tomar providência para adequar este contrato. 

Quais os benefícios que a população de Aricanduva terá nessa sessão sem ônus ou neste contrato de 

comodato como foi enviado aqui pra casa. Disse que outro ponto a ser dito é que vimos que ultimamente tem-

se agravado a questão do coronavírus. Nossa cidade deu um salto no número de pessoas infectadas.  

Significa que algumas medidas não estão sendo adequadas. Não pode aqui dizer que estas medidas seja 

faltas dela pela administração pública ou pela própria população. Até diz que a população relaxou um pouco 

em relação a pandemia. Defendeu e defende desde o início da pandemia o não fechamento do comércio, os 

postos de trabalho, porque estavam fechando em Aricanduva e o pessoal daqui estava indo para Capelinha. 

A ideia inicial é de não fechar e criar uma metodologia que vai adequar à nossa cidade. Nossa cidade tem 

como criar métodos ou cada comércio, dizia isso sempre nas reuniões de covid, criar mecanismo onde os 

atendimentos podem ser feitos por todos os comércios. Os comércios de Aricanduva, todo mundo sabe que 

entra um cliente, daí a dez minutos entra outro, e é muito difícil encontrar dentro de um comércio em 

Aricanduva mais de dez pessoas de uma só vez. Isso não vai acontecer em Aricanduva. Há uma desatenção 

por parte da população que está causando este colapso no sistema de saúde. Até pede que a população 

esteja atenta porque a doença pelo que estamos vendo, não escolhe cor, raça, religião e idade. Antes falava-

se que era só nos idosos.  Estava lendo uma matéria que falava de um dado muito interessante que diz que 

as pessoas jovens estão ficando mais tempo internadas do que as pessoas idosas. Os jovens estão 

contraindo a doença, ocupando as vagas de UTI e ficando nelas mais tempo ainda. É algo que só iremos 

conseguir resolver a situação através de uma educação sanitária familiar. Que todos nós tenhamos 

consciência que nosso irmão, nossa família, também pode se contaminar. O vereador Geraldo Aparecido 

disse que gostaria de falar sobre o falecimento do senhor Hosanan de Melo Santos, que é um ícone em 

Aricanduva. É uma pessoa que conseguia transitar por todos os ambientes. Da cultura, do conhecimento, do 

festejo, e que vai deixar um vácuo em Aricanduva difícil de ser ocupado. Mas devemos lembrar dele pelas 

coisas boas que ele nos fez. Ele foi sim fundamental em Aricanduva, porque tudo que tem de cultura tem uma 

passagem de Hosanam. Ele era o crítico, criticava e fazia com que isso melhorava. O vereador Geraldo disse 

que sobre o executivo, traz informações de que a passagem em Mutamba, do senhor Edgar do Sincero está 

sendo arrumada, a rua Alfazema foi finalizada, e uma noticia que fala orgulhosamente que a nossa fábrica de 

bloquetes que estava parada a mais ou manos nove anos voltou a funcionar e iniciou a produção de bloquetes, 

que aí a própria prefeitura poderá fazer estas obras, através de investimento direto.  Isso é muito importante  
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para nosso município. O vereador desejou a todos um boa noite. Com a palavra franca o vereador Osnar de 

Cristo cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um início de semana. O vereador agradeceu ao 

senhor prefeito por ter arrumado a passagem de Mutamba como informado pelo colega Geraldo Aparecido, 

até presenciou dois caminhões e uma retroescavadeira indo para lá no dia de hoje. Não sabe dizer se deram 

conta de fazer todo o serviço hoje, mas viu eles indo para lá. A comunidade agradece, porque quando a  

represa estoura, os donos de leite tomam muito prejuízo. O vereador Osnar disse que a respeito da covid-19, 

foi cobrado de o porque a secretaria de saúde colocou aquela barreira perto do posto de gasolina. O pessoal 

do bairro Novo Horizonte questionou e sinceramente não teve resposta para dar a eles. Questionaram o 

porque da barreira no posto de gasolina e não na saída da cidade, uma vez que no bairro Novo Horizonte 

também tem comércio e acham que a barreira tinha que ficar no início da cidade e não cá na frente no posto 

de gasolina. Outra informação que gostaria de saber é se houve algum treinamento com as pessoas que 

estão ficando na barreira. Viu guarda noturno trabalhando nela a noite e não sabe se houve ou não um 

treinamento.  Em sua opinião o correto era que eles tivessem recebido este treinamento. Não sabe se houve 

ou não, por isso pede esta informação para poder repassar para a população. 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 Cláudio Monteiro falou sobre sua indicação esclarecendo que a 

construção da quadra poliesportiva em Santo Antônio dos Monteiros e Vila Brejão, fez atendendo as 

cobranças dos moradores das duas comunidades. Isso foi uma promessa da gestão passada, mas não foi 

feito. Foram feitas várias indicações na época cobrando, mas nenhuma foi atendida. Tem também a 

construção do posto de saúde nas comunidades de Santo Antônio dos Monteiros/Vila Brejão que serviria para 

as duas comunidades. Em Brejão tem muitos moradores que também seriam atendidos em Santo Antônio 

dos Monteiros. Quando o médico vai lá ele atende os pacientes é na escola, mas acha que não é o lugar 

adequado para atender estas pessoas, pois os vidros estão todos quebrados, muito mato até na porta da 

escola, muitos animais transitando por lá, por isso acha que não é um lugar adequado. Tem também várias 

outras comunidades que não tem posto de saúde, como Sapucaia que é uma comunidade distante de 

Aricanduva, Quebrabó e várias outras.  Na indicação citou Santo Antônio dos Monteiros/Vila Brejão, mas já 

serve também para as demais. Pede ao prefeito para dar uma analisada e vê a possibilidade de atendimento 

das indicações. O vereador Cláudio Monteiro ainda com a palavra disse que como citado pelo colega vereador 

sobre a escola Niquinho Gandra, também, recebeu várias reclamações dos moradores da comunidade que  
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relataram que saíram de suas casas para buscar atendimento médico na escola, tiveram que voltar sem o 

atendimento por que a escola estava muito suja e o médico não pode atender. Realmente é preciso ver com 

o secretário, com os responsáveis, prefeito para evitar que isso aconteça. Não está criticando, está falando 

porque são cobrados pela população. Muitas vezes tem pessoas que falam que o vereador está criticando 

porque é oposição, mas não é isso, quer trabalhar unidos com todos. Oposição é só na campanha política, 

hoje passou isso.  Quer andar junto, trabalhando unidos para o bem comum da População em geral. Os 

vereadores cobram, porque são cobrados. Aí é preciso procurar prefeito e secretários em busca das soluções. 

O vereador pediu ainda uma atenção do executivo, pois perto do senhor Ladim do João Chave tem um 

passador de gado, eles relataram que o local afundou e não está dando para passar.  Próximo ao senhor 

José Carneiro também tem um lugar que está muito difícil de transitar. Pede ao executivo mandar arrumar 

aquele pedaço que é na chegada de sua casa e que fica em Ouro Fino II, próximo ao senhor Olavo. O pedido 

já foi feito várias vezes, pois está difícil demais ele conseguir chegar na sua casa. Espera que se Deus quiser 

estes pedidos serão atendidos. 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. O vereador Ricardo 

Lafaiete pediu uma atenção maior para a questão dos atendimentos na zona rural do município, não só nas 

comunidades que foram citadas pelos colegas vereadores, mas em todas. A respeito da localização da 

barreira que foi montada, esta também foi uma curiosidade sua, procurou o secretário de saúde para se 

informar e ele lhe disse que o que foi montado foi um ponto informativo e que para colocar uma barreira na 

saída para Capelinha, teria que colocar em todas a outras saídas para as outras cidades.  Talvez poderiam 

ter colocado ela mais à frente, não foi por falta de combinação, mas acharam que ali seria um local mais viável 

devido ao maior fluxo de pessoas. O vereador disse ainda que gostaria de pedir ao executivo que dê uma 

olhada nos decretos, pois está vendo que muitas coisas deveriam estar suspendendo, aguardando um tempo 

maior para estarem voltando. Um exemplo é o futebol. É uma coisa que todos precisam praticar, questão de 

esporte, mas acha que não justifica por exemplo fechar os comércios e deixar aglomerar no campo. Nas 

igrejas da mesma forma. Sabe que estão sendo tomadas várias medidas, para prevenção, mas é preciso 

limitar a quantidade de pessoas nos locais. Sempre houve pessoas dizendo que os comércios vão fechar as 

dezoitos horas, mas será que o corona só vem depois desse horário? É preciso tomar medidas mais severas 

para evitar o aumento do número de casos na nossa cidade.  O vereador 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 Raimundo disse que o colega Geraldo Aparecido o havia perguntado sobre as 
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estradas, e gostaria de dizer a ele que na quinta feira o executivo tinha arrumado a estrada próximo ao senhor 

Belo, porém não deu conta de arrumar tudo no mesmo dia. No sábado voltaram cedo para terminar. Em 

Quebrabó estão arrumando, e é um trecho grande quer vai do senhor Jairão até o Lair do Zé Monteiro, e 

desce próximo ao senhor José Barbosa e Adriano. Como é um trecho grande acredita que ainda irão gastar 

um tempo de mais ou menos mais uns dois dias. O vereador disse que fica muito satisfeito com a realização 

dessas obras. As pessoas sofrem muito e precisam de uma assistência mais rápida. Não tem como esperar 

sessenta ou noventa dias. É preciso tomar providência mais rápido para o pessoal da zona rural que ficam 

esquecidos, correndo perigos. Fica muito agradecido e pede ao senhor prefeito para continuar tomando estas 

providências, tanto para a zona rural, quanto para a sede que também não pode ficar esquecida. Não olhar 

para quem votou ou deixou de votar, mas dar assistência a todos os moradores do município. O vereador 

Raimundo agradeceu a família do senhor Hosanan e que Deus o dê paz. Homem muito bom, sempre muito 

amigo de todos. O vereador desejou boa noite a todos.  Com a palavra o senhor presidente mais uma vez 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O presidente falou sobre o falecimento 

do senhor Hosanan que quando se fala na história de Aricanduva, não tem como se lembrar da história do 

senhor Hosanan. Grande historiador que contribuiu muito com a cultura em Aricanduva. Deixa seus 

sentimentos a toda a família e que Deus o dê um bom lugar. Em relação aos Decretos que foi até comentado 

pelos colegas vereadores, acha que a melhor forma de resolver o problema é através de diálogo. Tem um 

comitê que irá estar a par de toda situação, mas é sempre bom ter este diálogo entre comerciantes, a câmara 

de vereadores, para que seja representado a saúde financeira dos nossos comércios e também e 

principalmente a saúde dos munícipes. Estamos passando pelo pior momento em relação a pandemia.  

Infelizmente muitas mortes, Brasil batendo recordes no número de contaminação e mortes e que cada um de 

nós possamos nos conscientizar e cuidar de nós mesmos e do próximo, nos prevenindo. Não adianta vários 

decretos, fazer o que manda a OMS, mas se cada um não fizer sua parte não iremos vencer logo este vírus. 

Tem fé que logo, logo a vacina chegará para todos e aí sim poderemos voltar com a nossa vida de antes, 

com mais aprendizados e seres humanos melhores. O presidente disse que em relação a localização da 

barreira também foi questionado, o colega Osnar falou sobre, o colega Ricardo também trouxe informação, 

mas sua opinião é que a barreira deveria ser no início da cidade, porque  é onde se inicia tudo. Todos que 

precisarem entrar na cidade, inclusive no bairro Novo Horizonte tem que passar pela barreira. Em questão da  

iluminação, que se cheguem a um consenso, todos sabem que o fluxo maior é durante o dia, que funcione 
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durante o dia, ou que coloquem iluminação, ou na parte da noite venha a funcionar no local onde estava 

próximo ao posto de gasolina. Acha que tudo se resolve através do diálogo, e acredita que dialogando 

chegarão em um consenso para que seja satisfatório para todos, e levar a conscientização que a população 

precisa.  O presidente agradeceu a todos que nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio Aricanduva 

FM. Disse aos vereadores que o que os mesmos necessitarem no decorrer da semana poderão o estar  

procurando e procurando também aqui o pessoal da câmara municipal. 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 quinze 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 

_______________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 
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