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ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARICANDUVA. 

 

Realizou-se no dia vinte e um de junho do ano de 2021, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, na 

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

centro, a Sexcentésima Quinquagésima 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 constando 

quórum legal com o registro de assinaturas dos seguintes vereadores: Fernando Monteiro Santos, Nivaldo 

Aparecido Santos, Geraldo Donizete Santos, Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Geraldo Aparecido Santos 

Paranhos, Osnar de Cristo Gomes de Melo, Cláudio Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, 

Raimundo Costa Silva. Dando início ao expediente do dia o senhor presidente solicitou da secretária que 

fizesse leitura da ata da sessão anterior que depois de discutida foi aprovada e em seguida assinada pelos 

senhores vereadores.  Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente colocou em segunda 

votação do plenário pelo sistema aberto de votos o projeto de lei 004/2021 com emenda aditiva 002. O projeto 

de lei 004/2021 com emenda aditiva foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais na 

segunda parte -ordem do dia, o senhor presidente passou então para o terceiro expediente, mais uma vez 

agradeceu a presença de todos e declarou a palavra franca aos senhores vereadores. Com a palavra franca 

o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Nivaldo 

disse que gostaria de falar sobre o bairro Novo Alvorada, onde recebeu reclamações dos moradores sobre 

algumas ruas que não são pavimentadas nas partes mais altas do bairro. Procurou o responsável pelo setor 

de obras, senhor Nego do Deni e ele falou que as ruas já estão empreitadas para serem pavimentadas. Hoje 

passou por lá e viu que tinha máquinas trabalhando no local, fazendo a terraplanagem das ruas para 

começarem as obras. É bom que elas sejam pavimentadas que assim irá evitar que desça terras para as ruas 

mais baixas do bairro. Qualquer chuva que dá desce muita terra e complica a situação dos moradores daquele 

local. O vereador Nivaldo 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 Donizete disse que pegando 

um pouco da fala do colega Nivaldo, passou pelo bairro Novo Alvorada também e realmente os moradores  
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estavam reclamando bastante. Hoje deram início às obras e com certeza muitas pessoas vão ficar contentes 

com estas obras, porque estava descendo muita terra das ruas que não são pavimentadas para as ruas das 

partes mais baixas do bairro. Viu que hoje as máquinas começaram a trabalhar no local e com certeza vai 

melhorar muito. Disse que tem também alguns trechos de estradas que estão precisando de patrolamento. 

Passou hoje novamente pela estrada de Serra Noruega e verificou algumas partes que ainda não foram 

patroladas.  Já cobrou uma vez, os moradores dali sempre estão cobrando e os vereadores cobram aquilo 

que são cobrados também. Fez alguns tempos atrás uma indicação para que o executivo fizesse caixas de 

contenção nas margens das estradas, posteriormente o colega vereador Fernando Monteiro fez o pedido 

também no mesmo sentido e volta a pedir ao executivo para aproveitar o tempo, que quando estiverem 

fazendo o patrolamento fazer também as caixas de contenção para a captação das águas das chuvas. O 

vereador Geraldo Donizete desejou boa semana e boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio 

Lafaete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Cláudio Lafaete disse que 

continua aguardando o atendimento das indicações feitas por esta casa, sobre bateção de estradas, 

encanamento de água nas comunidades rurais que até hoje ainda não foram tomadas as providências. Disse 

que foi cobrado por alguns funcionários a respeito do aumento salarial, que inclusive também já teve pedido 

neste sentido e continuam aguardando uma resposta. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos. 

Com a palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade, sempre muito bom estar aqui, discutindo, trazendo as reivindicações da sociedade, participando 

das reivindicações que todos os edis trazem a esta casa. Disse que só para questão de complementação, na 

última reunião discutiram questões de percentuais em orçamento e depois da análise e até orientado pela 

secretária da casa, nos dois primeiros anos de dona Arlete, que disse que foi de cinco a dez por cento, na 

verdade foi meio por cento. Disse ter comentado aqui anteriormente e gostaria de parabenizar que já foi 

concretizado a compra de uniformes e instrumentos para a banda de música de Aricanduva. Foi usado para 

aquisição dos uniformes e dos instrumentos uma verba que veio para a prefeitura no ano de 2011.Este recurso 

por algum imperativo do Ministério, ele não pode mais ser usado, era recurso que lhe parece seria para a 

compra de bicicletas, aí detectaram que aquelas bicicletas estavam causando acidentes e encerraram o 

programa e não permitiram mais a aquisição das famosas bicicletas amarelas. Esta verba ficou retida na 

prefeitura de 2011 a 2021. Cerca de dez anos para ser gasta. Lembra que na legislatura passada houve uma 

crítica muito grande quando o então prefeito recebeu a prefeitura e argumentou que por incompetência a  
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administração anterior não tinha conseguido gastar este recurso. Se era incompetência ela foi contagiosa, 

porque ele   passou quatro anos e também não conseguiu gastar o recurso. Agora houve este gasto de forma 

muito bem planejada, porque acredita que é a primeira vez que adquirem uniforme para os alunos da escola 

e estes instrumentos para a banda de música. Como todos sabemos, a banda de música tem uma relevância 

muito grande para nosso município, ou melhor dizendo, ela teve uma relevância muito grande em nosso 

município, em dados períodos, principalmente quando comandado pelo senhor Tião do Zeca Paranhos. 

Participavam da banda de músicas jovens e é o que precisamos, de algo que dê oportunidade para os jovens 

de nossa cidade. Com certeza, se algum jovem quisesse seguir a carreira por aquele aprendizado, ele teria 

seguido, porque vários realmente aprenderam a tocar instrumentos. Ainda com a palavra o vereador Geraldo 

Aparecido disse que uma questão que sempre está trazendo aqui que é a questão do REURB, tanto sua 

pessoa, quanto o vereador Batoré tem feito questionamentos, porque foi iniciado um processo e este processo 

ficou pelo meio do caminho. Na verdade, e pelo que leu no contrato, nem o básico que seria a entrega de 

medições do terreno da prefeitura na área do Brejão, este procedimento não foi realizado. Tem conhecimento 

que inicia-se um novo processo, e aí com certeza será um processo licitatório para dar início a um REURB e 

espera que ele seja realmente realizado e que as pessoas não percam seus valores. O vereador disse que 

discutiram na reunião passada sobre questões de licitações e gostaria de informar que em Aricanduva tem 

um decreto de delimitação geográfica, de oitenta km para algumas licitações, que exclui estas empresas mais 

de longe, como é o caso em que ocorreu aqui em tempos atrás, onde lhe parece que uma empresa do Rio 

Grande do Sul ganhou a licitação para fornecer determinados materiais, mas era uma coisa quase que 

impossível desses materiais chegar aqui. Causava um certo transtorno e uma dificuldade muito grande para 

a prefeitura trabalhar e isso proporciona para as empresas próximas e também e principalmente para as 

empresas da própria cidade participar das licitações, tendo em vista este decreto. Cabe agora as empresas 

da nossa cidade participar das licitações. Acredita que é a primeira vez que a prefeitura edita decreto de tal 

maneira. Aí para participar vai depender do interesse das empresas locais e espera que como vereadores 

consigam levar esta informação para todas as empresas para que elas venham participar, para estarem 

privilegiando o nosso município nessas licitações. Disse que outro evento que está acontecendo é a 

perfuração do poço artesiano na comunidade de Ilha, lhe parece que a primeira tentativa foi frustrada, ocorreu 

uma perfuração entrono de cento e dez metros e não conseguiu atingir a água e iniciou-se uma nova tentativa. 

Quanto as reivindicações que ouve sempre em questões de algumas estradas rurais, lhe foi passado pelo 
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 secretário e pelo prefeito que estão dando agilidade neste procedimento e que possivelmente e no mais tardar 

semana que vem já atinge a região de Quebrabó, Serra Noruega e São José. Vê que a intenção sempre é de 

provocar melhorias e trazer para o cidadão de Aricanduva aquilo que ela realmente deseja que é ter o serviço 

a sua porta, mas também vê com dificuldades alguns serviços. Tanto é que foi citado pelo nobre vereador Du 

Roque sobre a questão mais alta do bairro. Pra se realizar uma obra em uma localidade como a do bairro 

Novo Alvorada, há a necessidade de saber onde irá jogar a água. Primeiro é preciso trabalhar a questão da 

rede pluvial para depois pensar no asfaltamento. Fazer asfaltamento como foi feito ao longo do tempo em 

determinados bairros acaba causando transtornos para aquelas pessoas que moram nas regiões mais baixas. 

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

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Osnar disse que tem 

algumas cobranças a serem feitas mais voltadas para a área da saúde. Esteve dando umas voltas na zona 

rural no fim de semana e foi questionado em quais todos os lugares que passou a respeito da saúde no 

município de Aricanduva. Algumas pessoas até criticaram dizendo que os vereadores estão aqui elogiando 

muito o prefeito pelo que ele faz e estão esquecendo de cobrar. Foi o que mais ouviu. Foi muito questionado 

em São Lourenço, Ilha, Santo Antônio, Santo Antônio de Aricanduva, Capucho, Carneiros e Mutamba. Em 

São Lourenço e Ilha foi relatado que não foi médico nenhuma vez deste mandato. Era coisa rotineira, o médico 

ia todo mês. Em alguns lugares o médico ia duas vezes por semana. Em Carneiros por exemplo, o médico 

atendia na terça e na quinta-feira e agora não está indo mais. Em Mutamba o médico foi apenas uma vez até 

a data de hoje. É coisa que os vereadores precisam cobrar também. Em Capucho, está sem técnico de 

enfermagem no posto de saúde, porque a técnica afastou através de licença sem vencimento e ainda não foi 

colocada outra técnica no lugar no posto de saúde da comunidade. Não tem o técnico e o médico também 

não está indo lá. É coisa rotineira que antes ia também. São cobranças do povo e estão cobertos de razão. É 

preciso cobrar para que o prefeito tome providências e veja o que está acontecendo. Hoje também foi 

informando que está sem médico no PSF, mas aí não seria desculpa para justificar que o médico não está 

atendendo na zona rural, porque o médico do PSF foi embora há pouco tempo. O povo está cobrando e 

sentindo falta, porque tem lugares que o médico não foi nenhuma vez, em algumas comunidades foi uma vez. 

A questão da colocação de outro técnico em Capucho precisa demais também porque ela media pressão 

entre outras coisas na comunidade. Outra coisa que gostaria de cobrar também, gostaria de deixar claro que 

está cobrando porque foi cobrado, não está aqui falando exclusivamente sobre funcionário, porque as vezes  
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fala alguma coisa aqui na casa e de repente alguém da zona rural escuta outra. Em certa ocasião cobrou aqui 

a respeito de funcionário e recebeu mensagem de pessoas falando que sua pessoa era contra o prefeito dar 

empego. É bem diferente as coisas e está explicando isso para não usarem seu nome para fazer politicagem. 

Outra cobrança recebida é em relação a água em Capucho, comunidade dos ex-vereadores Nenenzão e 

Altamiro, onde foi muito cobrado aqui pelo ex-vereador Nenenzão, o ex-prefeito começou a obra, pessoal da 

copanor trabalhou, a encanação está toda no local e a obra parada. Os canos estão lá tomando sol e vai ser 

uma perda grande no município se o atual prefeito não der continuidade no serviço. Outra cobrança que 

recebeu veio dos agentes de saúde, onde devido a esta vacinação eles estão tendo que andar o dobro e 

estão andando em suas motos. Não tem certeza que foi aprovado, mas se lembra que um projeto passou aqui 

na casa, que concedia uma ajuda de custo para os agentes de saúde. Irá verificar se o projeto foi aprovado, 

mas se não tiver sido, já deixa aqui a indicação ao prefeito atual, para que mande projeto para esta câmara 

para conceder a eles esta ajuda de custo, uma vez que eles estão tendo que andar muito. O vereador Osnar 

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

a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Cláudio deixou registrado algumas cobranças, uma 

vez que o setor de obras passou  patrolando , saiu próximo a dona Rosária, mas passando pelo Cisa Branco 

e saindo em Santo Antônio dos Monteiros e de Santo Antônio dos Monteiros saindo em Carneiros ainda não 

foi patrolado. Os moradores estão esperando. Recebeu reclamação vindas de moradores de Grunas que lá 

também ainda não foi patrolado, acha que em Sapucaia também, não foi lá no fim de semana, mas acredita 

que a patrol não passou por lá ainda. Foram feitas indicações com cobranças relacionadas a colocação de 

água para a população. Sapucaia por exemplo é um lugar que sempre que vem a seca podem ver a dificuldade 

dos moradores com a falta de água. É preciso que o prefeito tome uma providência e veja o que pode ser feito 

para estas comunidades onde ainda não há instalação de água. As pessoas sofrem muito na época da seca 

e é preciso que o prefeito estude a possibilidade para resolver o problema. Não somente para estas 

comunidades que citou. Tem muitas comunidades que passam pelo mesmo problema. Grunas, Contendas, 

Sapucaia, Quebrabó e região e várias outras comunidades. Deixa registrado a cobrança. Outra cobrança é 

sobre a bateção das estradas que até hoje não foi iniciada. O que cobram aqui é porque também são cobrados 

pela população. Como citado também pelo vereador Osnar de Cristo a respeito da saúde, acha que é preciso 

ter muito carinho com as coisas da saúde. As vezes os vereadores elogiam o executivo em algumas coisas, 

mas tem outras faltando. Deixa registrado as cobranças, ressalta que não é porque estão com implicância é  
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porque suas obrigações como vereadores é cobrar. O vereador desejou boa semana a todos. Com a palavra 

franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador 

Ricardo fez uma cobrança, pois passou pela comunidade de Sapucaia e próximo a casa do senhor Luiz tem 

uma água passando por cima da estrada, acha que as manilhas entupiram e se não for arrumado irá estragar 

bastante a estrada. Passou por lá na quinta feira, não sabe se já foi feito o concerto, mas se não tiver sido 

feito, precisa fazer com urgência, pois do contrário corre o risco de a estrada ficar intransitável. Em relação as 

cobranças feitas pelo colega Osnar, só para complementar, acha que serviços na área da saúde são coisas 

essenciais para a população. Precisam ser resolvidos estes problemas com a máxima urgência, porque fica 

mais caro para as pessoas terem que vir no posto em Aricanduva para buscar atendimento. O vereador 

desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Raimundo Costa cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que hoje a maioria das cobranças foram na área da 

saúde, mas foi lhe cobrado que solicitasse do executivo que fizesse o patrolamento das estradas. Sempre 

conversa com quem está à frente da administração que pedem para esperar terminar uma determinada região 

para depois passar para outra. Até concordou porque se for fazer partes em determinada comunidade e deixar 

outras partes é muito ruim, porque é preciso atender a todos. Acha correto fazer uma região primeiro para 

depois ir fazer em outra. O bom seria se tivesse duas máquinas trabalhando que assim colocariam uma em 

uma determinada região e outra em outra determinada região, pegando sempre aqueles trechos que estão 

mais necessitando, onde o acesso está pior. Acredita que se Deus abençoar vai ser resolvido este 

probleminha rapinho para todos. Primeiro as estradas, depois as caixas para contenção de água, 

encascalhamento pelo menos das partes mais necessitadas no município. Em relação a colocação de água, 

em Quebrabó foi feito o serviço para uma parte da comunidade, outra parte ainda falta concluir e 

automaticamente quase todo o município está sem água. Acredita que quase cem por cento das comunidades 

ainda estão sem água encanada. Se tem o material é bom usar, adquirir mais e tomar providência de colocar 

água para estas famílias, pois muitos estão usando uma água de péssima qualidade. É muito triste. Muitos 

colocam a bomba e quando vão olhar o poço está seco. Acredita que a tendência é ficar mais difícil porque 

está chovendo muito pouco. O vereador Raimundo disse que outra coisa que gostaria de pedir e que os 

moradores em sua comunidade estão reclamando muito é em relação ao médico que está atendendo pouco 

paciente. Ele atende somente dez pessoas quando vai e na comunidade tem muitos moradores. Eles pedem 

que o médico volte a atender pelo menos vinte pacientes ou que vá mais vezes atender na comunidade. Que 
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ele atenda pelo menos vinte pacientes quando for na comunidade, como acontecia antes ou que ele vá mais 

vezes atender na comunidade. O vereador desejou boa noite e boa semana a todos. Pedindo pra fazer uso 

da palavra o vereador Osnar de Cristo disse que recebeu uma mensagem onde a pessoa solicitou que pedisse 

ao senhor presidente e também ao líder do governo, onde na reunião anterior pediu que vissem com o senhor 

prefeito a respeito do aumento de 4,5 por cento para os servidores. Queria saber se já tem uma resposta do 

executivo em relação à solicitação ou se ainda não. Sabe da correria tanto dos colegas quanto do senhor 

prefeito, mas queria saber se tem uma resposta. Pedindo a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que 

o nobre vereador Osnar traz a esta câmara a respeito do aumento salarial, tinha até pedido a secretária da 

câmara para separar a fala do advogado da câmara na data quando foi votado o projeto de lei a respeito do 

aumento. Quanto foi votado o aumento e é a intenção da lei, não foi votado um aumento obrigando o prefeito, 

qual seja ele a dar eventualmente este aumento de 4,5 por cento. Foi votada a lei porque o município não 

tinha uma lei de reajuste salarial anual, mas não há uma obrigatoriedade de o prefeito implementar este 

aumento. Tanto é que esta lei existe em qualquer município, mas não tem obrigatoriedade, tanto que se 

fizerem a pesquisa, existe decisão do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Há a necessidade de existir a 

lei, mas não há obrigatoriedade. O prefeito ele pode anualmente dizer se vai ou não dar o aumento e fazes 

suas bases, suas justificativas diante da contabilidade. Entende que este ano a justificativa será baseada na 

lei complementar 173/2020, porque a lei complementar 173 ela proíbe este aumento e se existe uma lei 

complementar federal que proíbe, engessou a união, o estado e município de dar este aumento, a prefeitura 

logicamente está desobrigada ou impedida de dar este aumento. Gostaria de ressaltar para as pessoas, e 

sempre quando alguém o pergunta, responde a eles com clareza. Nunca foi passada nesta câmara uma lei 

obrigando o prefeito a dar um aumento anual. A lei não é uma lei obrigatória, ela não tem este caráter 

imperativo em que o prefeito deverá dar este aumento todo ano. Existe a lei para que o município tenha uma 

correção anual. O prefeito junto com sua equipe, técnicos em contabilidade irão analisar se ele tem condições 

de dar ou não. Solicita da secretária, mas uma vez a fala da reunião onde foi votado o projeto, até para pegar 

exatamente a fala do advogado da câmara, doutor Arley, explicando justamente sobre isso, o como funciona 

esta lei, do porque da lei e do porque da obrigatoriedade.  No uso da palavra o senhor presidente Fernando 

Monteiro disse que não esteve com o prefeito durante a semana, pois ele viajou para Brasília, mas dias atrás, 

antes da cobrança citada aqui na reunião, conversou com ele juntamente com o secretário de finanças e com 

o responsável pela contabilidade que trabalha em Aricanduva da DSA e eles lhe disseram que estavam 
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estudando a possibilidade em questão até mesmo da lei 173, em questão das finanças do município e ficaram 

de lhe passar um parecer. Até o momento, e também não retornou o contato com estas pessoas devido a 

correria, não conseguiu este diálogo. Durante esta semana irá fazer o possível para conversar com eles, para 

que na próxima reunião possa trazer um posicionamento mais concreto, tanto jurídico, contábil e também o 

posicionamento do executivo sobre estas questões. Também foi muito cobrado e ouvindo ainda os vereadores 

falando sobre as estradas, a previsão é que dentro de quinze dias seja concluído todas as estradas principais 

do município, esteve conversando com o secretário de obras, até mesmo repassando a ele algumas 

cobranças. Até como dito pelo vereador Cláudio Monteiro que citou Sapucaia, esteve passando por lá e 

realmente ainda não foi realizado o patrolamento, próximo ao senhor Luiz de Matos tem mesmo o problema 

com a água que invadiu muito a estrada e se continuar daquela forma acredita que a estrada vai ficar 

intransitável por alguns dias, mas tudo já está no conhecimento da secretaria de obras e espera que seja 

tomada as providências o mais rápido possível. Complementando o que foi dito pelo vereador Geraldo 

Aparecido sobre os instrumentos da banda de música, é com muita satisfação que ouve sobre a retomada do 

projeto, se lembra bem que desde criança os alunos da banda levavam a sério este trabalho, a satisfação que 

eles tinham onde a banda de música era muito bem vista e fica muito feliz por estarem retomando este 

trabalho. Fez indicação no início do ano sobre a retomada desse projeto e fica muito satisfeito. Logo vereamos 

resultados novamente. Se lembra bem que em anos atrás a banda de Aricanduva teve muito reconhecimento, 

se lembra bem dela tocando em aberturas de eventos em Belo Horizonte e nas cidades vizinhas, teve aqui 

na cidade apresentação de bandas e tem certeza que este projeto vem para fortalecer muito a cultura do 

nosso município. Em relação ao projeto da retomada de recursos que acredita que foi mais de duzentos mil 

reais, viu várias vezes a agora funcionária, mas quando prefeita também o empenho de dona Arlete 

trabalhando para que o projeto desse certo. Por vária vezes chegou no gabinete e viu seu empenho montando 

pastas e pensando que daria tudo certo. Com muita satisfação ouve a informação trazida pelo vereador 

Geraldo Aparecido que o projeto está reativado e agora colheremos os frutos. O presidente desejou a todos 

uma ótima semana de trabalho, se colocou a disposição para qualquer situação e sobre as cobranças dos 

colegas, irá levar todas ao executivo e por mais finalidades tentar levar as demandas para as secretarias. 

Sobre a saúde relatada aqui na casa, esteve hoje na secretaria de saúde conversando com o secretário, mas 

em decorrência de outras situações e ele até lhe falou que está encontrando dificuldades em contratar 

profissionais da saúde devido o momento de pandemia que estamos vivendo. Está sendo muito comprometida  
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as contratações, muitas dificuldades encontradas. Não chegou a entrar na questão do atendimento médico 

nas comunidades, pois até então não estava a par da situação, do contrário já teria conversado com ele a 

respeito, mas talvez o problema possa se encaixar nesta situação, pela escassez de médico. É preciso que a 

administração encontre forma de estar atendendo a população e realizando estas consultas nas zonas rurais.  

Irá encaminhar novamente estas cobranças para a secretaria de obras, saúde e demais secretarias, todos os 

assuntos que forem pertinentes aqui na reunião para que seja solucionado os problemas. O presidente 

Fernando Monteiro mais uma vez agradeceu a todos pela presença, agradeceu a todos os ouvintes da live 

pelo facebook e pela rádio Aricanduva FM. 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 foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões 

de Aricanduva em vinte e um de junho de 2021. 

__________________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 

Presidente 
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Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 
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Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 
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Geraldo Donizete Santos 

Vereador 

 

_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 

Vereador 

 

________________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 

Vereador 
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________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

 

__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 

 

 

 

-------------  ------------- 
Rua Tiradentes, nº. 234 Centro Aricanduva CEP: 39.678-000 Telefax: (033) 35159044 

E-mail: camaramunicipal_aricanduva@yahoo.com.br 

 
 

 

  


