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ATA DA SEXCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia catorze de março do ano de 2022, às dezessete horas e quarenta 

minutos, na sede da Câmara Municipal de Aricanduva, estado de Minas Gerais, situada na 

Rua Tiradentes, número 234, centro, a Sexcentésima Septuagésima Oitava 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 do resumo da ata da sessão anterior que depois de discutida 

foi aprovada e em seguida assinada pelos senhores vereadores. Em seguida o senhor 

presidente solicitou leitura do oficio 013/2022 de autoria do vereador Geraldo Aparecido 

Santos, dirigido à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capucho, convidando o 

senhor presidente e demais associados a participar das reuniões plenárias da câmara 

municipal de Aricanduva, tendo em vista que nas próximas sessões serão discutidos 

assuntos do pleno interesse desta Associação.  Abrindo a segunda parte -ordem do dia o 

senhor presidente solicitou leitura para entrada em tramitação do projeto de lei 

complementar 005/2022 “Dispõe sobre alteração da jornada de trabalho e vencimento 

básico do cargo de engenheiro civil, e altera o vencimento do cargo de procurador jurídico, 

e dá outras providências”. O projeto de lei complementar 005/2022 deu entrada na casa 

com pedido de tramitação em regime de urgência simples, que quando colocado em 

votação do plenário pelo presidente, pelo sistema aberto de votos, foi aprovado com cinco 

votos a favor e quatro votos contra. Votaram a favor os senhores vereadores; Nivaldo 

Aparecido, Geraldo Donizete, Geraldo Aparecido, Raimundo Costa e Fernando Monteiro 

que na condição de presidente deu o voto de desempate. Votam contra o pedido de 
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urgência os senhores vereadores; Cláudio Lafaete, Osnar de Cristo, Cláudio Monteiro e 

Ricardo Lafaiete. O projeto segue tramitando e será deliberado na próxima sessão 

ordinária.  Nada mais na segunda parte-ordem do dia, o senhor presidente passou para a 

terceira parte-grande expediente 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 voltou a falar sobre as estradas, pois foi cobrado 

por moradores de Mutamba que o pediram para que fosse cobrado sobre as estradas. Essa 

é uma cobrança também do nobre colega vereador Osnar de Cristo que sempre está aqui 

cobrando sobre o assunto. Procurou o secretário de obras e ele pediu que passasse um 

recado para os moradores da comunidade, que nesta semana já estarão indo fazer 

manutenção nas estradas da comunidade. O vereador disse que outra reclamação é sobre 

as obras que a copanor vem fazendo na nossa cidade, onde a empresa vem, abre buracos 

nas ruas e não os tampa, não coloca outra massa asfáltica no lugar. Com isso sobra para 

a prefeitura estar fazendo. Andando pelas ruas da cidade viu vários buracos feitos pela 

empresa e que a prefeitura teve que tampar. Acha que se a copanor tira o asfalto ela deveria 

colocar outro no local. Ainda com a palavra o vereador Nivaldo disse que teve a 

oportunidade de participar do X Congresso Mineiro de Vereadores em Belo Horizonte 

juntamente com alguns colegas aqui da casa e foi um encontro muito bom, conheceram 

vários vereadores de outras cidades, vários deputados e a viagem muito muito proveitosa. 

O vereador desejou boa tarde e boa semana a todos. Com a palavra franca o vereador 

Geraldo Donizete cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. 

O vereador Geraldo Donizete falou também sobre a viagem realizada em Belo Horizonte 

juntamente com os demais vereadores, onde foram e aprenderam muita coisa. Tiveram 

uma troca de experiência muito grande. O evento contou com a presença de muitos 

vereadores, deputados e o  governador do estado e tiveram a oportunidade de conhecer 

um pouco mais sobre a realidade do estado de Minas, pois foi comentando um pouco do 

que se passa em cada município. O vereador pediu ao presidente que fizesse uma 

cobrança junto ao executivo a respeito dos cães soltos pelas ruas da cidade. No dia de hoje 

foi procurado por uma cidadã de Aricanduva que relatou sobre uma cachorra com filhotes 

soltos na rua e sempre que passa alguém por perto ela tenta morder. Tentou morder uma 
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pessoa e por sorte conseguiu morder apenas a calça que ela estava vestida. É preciso 

tomar providência sobre isso e vê o que pode ser feito e ver se o dono retira estes animais 

das ruas. São muitos cachorros pelas ruas e é preciso ver a possibilidade de conseguir um 

canil para colocá-los. O vereador disse que sobre as estradas, esteve passando pela 

comunidade de Quebrabó, sentido Serra Noruega e viu que passaram a máquina em alguns 

pontos mais críticos e espera que vão até mais para o final, porque são muitos pontos 

críticos. Pelo início estar bom, mas precisa melhorar bastante ainda.  O vereador desejou 

boa tarde a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete cumprimentou a todos 

e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Disse que gostaria de fazer um comentário 

sobre a questão de encanamento de água na zona rural. Foram feitas várias indicações 

aqui na casa de sua autoria e também de autoria de colegas e o pedido até hoje não foi  

atendido. No pátio tem vários canos, caixas d’água, tudo da gestão passada e estão lá 

apodrecendo. Pede ao executivo para estar resolvendo o problema da falta de 

encanamento de água em várias comunidades. Ano passado isso foi cobrado bastante aqui 

na casa, foi dito que seria feito e até o momento nada. Já iniciou o 2022 e até o momento 

nada de providências. Pede ao presidente que leve o pedido para o senhor prefeito e 

também para o senhor secretário. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra 

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

uma dia. Cumprimentou as funcionárias da creche presentes na sessão, as agradeceu pela 

presença e disse que isso é muito bom. Quisera que em todas as reuniões tivesse a 

participação na casa da população ou de outros órgãos públicos aqui presente para os 

prestigiar e trazer também notícias de acontecimentos, pois isso é muito importante.  

Agradece a Deus por poder participar mais um dia e como sempre diz, as reuniões são 

sempre motivos de grandes aprendizado. O vereador Geraldo Aparecido disse que foi lido 

o oficio a ser encaminhado aos pequenos produtores rurais da comunidade de Capucho, 

se sente lisonjeado pelo acontecimento, pela recepção de emenda parlamentar do 

deputado estadual Marquinhos Lemes que muito ajudará a comunidade de Capucho e o 

município, porque, quando determinada comunidade é beneficiada há um reflexo em todo 

município. Sempre diz aqui que a Associação de Capucho vem realizando um brilhante 

trabalho, o pessoal de lá tem o intuito cooperativista, de associativismo, de empreender e 
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isso é muito bom. Isso precisava ser disseminado em outras regiões de nosso município, 

em que pese todas as regiões já contarem com associações, mas muitas delas não estão 

ativas ou não exercem de forma eficaz e eficiente este trabalho de associativismo e de levar 

estas benfeitorias, ou, entende até que se a Associação estar em pleno exercício é uma 

maneira prática de reivindicar benefícios para a comunidade. A comunidade de Capucho e 

região tem a sua Associação e realiza isso muito bem. Vai ser uma verdadeira festa a 

entrega do mini trator e demais equipamentos e pede a todos que coloquem nas orações 

aqueles que os ajudaram e contribuíram para isso. Secretaria Municipal de agricultura, a 

prefeitura municipal de Aricanduva que muito ajudou para que esta verba fosse destinada 

para a Associação dos pequenos produtores rurais de Capucho. De antemão já agradece 

os vereadores, porque na época que conversaram sobre a emenda, teve a oportunidade 

de contactar cada vereador, até mesmo para saber como seria a recepção dessa emenda 

para a prefeitura e depois qual seria o mecanismo jurídico de estar levando isso para a 

Associação. Será o momento para discutir. A Associação estar sendo convidada à participar 

da próxima reunião para que possam colocar os pontos que eles tem, aquilo de positivo, 

aquilo de negativo, a ideia que eles tem em estar recebendo estes materiais, o que estes 

materiais significa na vida e no trabalho do dia a dia deles. Isso é importante e é importante 

na verdade que praticamente todas as Associações quisessem vir até à câmara para falar 

um pouco das suas atividades para a comunidade, até porque as reuniões da câmara são 

transmitidas e muitas vezes uma comunidade não sabe o que estar acontecendo na outra. 

É uma maneira excelente de fazer um engajamento até mesmo para que outras 

Associações possa pegar experiências com a comunidade de Capucho. Desde já agradece 

aqueles que irão se fazer presente aqui na próxima reunião. O vereador desejou boa noite 

a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar de Cristo cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. Cumprimentou as educadoras do município presentes 

na sessão que vieram visitar e com certeza irão requerer seus direitos.  Estão no lugar certo 

para cobrar e exigir seus direitos. O vereador disse que deixaria registrado algumas 

cobranças, onde a primeira é que fez indicação pedindo o prefeito para fazer a adesivação 

dos carros pertencentes ao município, estar vendo que ainda há carros sem este adesivo, 

não sabe qual é o motivo. Será que estes carros estão sendo usados adequadamente ou 
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porque ainda querem que os carros sejam usados de forma irregular? O que veem é 

secretários e até mesmo funcionários ocupantes de carros de confiança levando os carros 

para suas casas. Isso é de segunda a segunda. Também é funcionário da prefeitura, mas 

só leva o carro para casa quando vai viajar de madrugada. Vê funcionários chegando as 

sete horas da manhã nos carros da prefeitura na maior cara de pau. É uma vergonha estar 

acontecendo isso no município. Não sabe o porquê não adesivaram todos os carros que 

servem o município, seja ele alugado, seja o que for. Se estar a serviço do município, estar 

a serviço da população e não só de algumas pessoas. Deixa a cobrança novamente a 

respeito do assunto. Outra cobrança e até dita pelo colega Du Roque é sobre a comunidade 

de Mutamba. Esteve lá no final de semana e não sabe dizer porque motivo, mas é uma 

comunidade totalmente esquecida pelo poder executivo, porque ele prometeu a volta da 

escola e até hoje nada. São feitas cobranças em todas as reuniões e as estradas de lá 

estão horríveis. São vinte e três anos trabalhando no município e nunca viu as estradas 

daquele jeito. Infelizmente as estradas acabaram. Fora o mato que está tampando toda a 

estrada. Necessita de manutenção com urgência. Quem sabe o senhor secretário faça até 

a mais do que ele é pago para fazer, pois vê ele trabalhando até nos finais de semana, a 

noite, mas é preciso que o prefeito o dê condições de trabalho. Em outros mandatos no 

final de dezembro e início de janeiro já viam no município patrolas alugadas e rodando pelas 

estradas. Está falando isso, porque esteve na comunidade de Mutamba e pode falar com 

propriedade. Sabe que não só Mutamba que está precisando, mas como esteve lá, pode 

falar de lá. Lá as estradas estão péssimas. Todos vereadores conhecem o local e lá tem 

valetas que se um carro chegar a cair dentro, só trator para retirar. Deixa registrada a 

cobrança. O vereador desejou a todos uma ótima semana. Com a palavra franca o vereador 

Cláudio Monteiro cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais um dia. Agradeceu 

a presença das funcionárias da creche, que elas sejam bem vindas e que voltem mais 

vezes. A câmara municipal está sempre de portas abertas para receber todas as pessoas 

que aqui desejarem estar. O vereador Cláudio Monteiro disse que assim como os colegas 

gostaria de deixar algumas reclamações sobre as estradas. Em vários lugares está 

precisando de patrolamento, pois está muito ruim. Nas regiões de Morro Vermelho, 

Sapucaia, Mutamba, Carneiros e demais lugares. Espera que se Deus quiser todos estes 
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problemas sejam todos resolvidos, pois sabe que não é possível resolver tudo de uma só 

vez, mas vão estar cobrando aqui, pois são cobrados pela população. Cobram também o 

encasacalhamento pelo menos nos pontos mais críticos. Cobram também a bateção das 

estradas, caixas de contenção. São cobranças feitas por vários vereadores. Tem também 

a colocação de água encanada para várias comunidades. Agora graças a Deus choveu 

bem e as águas aumentaram, mas não sabemos o que vai vir de agora em diante, só Deus 

é que sabe. Espera que o prefeito e secretários vão tomando providências, olhando estas 

situações com carinho   enquanto está em tempo. O ano está começando e espera que se 

Deus quiser eles estarão olhando para a população com carinho. O vereador desejou boa 

noite a todos. Com a palavra franca o vereador Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos e 

agradeceu a Deus por mais um dia. Disse que só queria aproveitar a fala do colega Osnar, 

pois também é uma cobrança sua e dizer que está sendo muito questionado pela população 

a respeito do mau uso dos veículos da prefeitura. Deixa aqui o apelo ao secretário de 

transportes para que tome providências para que sejam utilizados os veículos do município 

de uma forma correta, pois tem muita gente os utilizando em benefícios próprios. Tem 

funcionários que estão levando veículos para suas casas, vem de manhã para trabalhar, 

volta para casa meio dia para almoçar, volta depois do almoço para o trabalho e vão embora 

a tarde, isso nos veículos da prefeitura.  A população cobra dos vereadores que por sua 

vez faz estas cobranças aqui na casa, pois estão aqui é para representar a população. 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. Cumprimentou as funcionárias 

da creche e as agradeceu pela presença. O vereador disse que sobre as caixas de 

contenção, acha que se patrolar e não fazer estas caixas de contenção, fica é pior. Perto 

de sua casa, na comunidade de Quebrabó fizeram um ponte muito bem feita, mas no local 

desce uma enxurrada muito forte, e na primeira chuva que vier, se for uma chuva forte, 

podem ter certeza que a estrada ficará abandonada novamente, pois não tem como tirar as 

enxurradas devido a falta da caixa de contenção. Acha que se fizessem mais rápido 

resolveria o problema. O vereador desejou boa noite a todos. No uso da palavra o senhor 

presidente agradeceu a todos pela presença, vereadores, funcionários da casa e ouvintes 

pelas mídias sociais. Cumprimentou as funcionárias da educação e as agradeceu pela 
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presença. Servidoras que desenvolvem no município um trabalho de grande importância. 

Ultimamente está podendo acompanhar mais de perto, uma vez que seu filho está na pro- 

infância e sabe do cuidado que os professores tem com as crianças. Gostaria de fazer um 

agradecimento a cada uma que ali trabalha, pelo cuidado, pelo zelo fazendo com que cada 

pai se sinta tão seguro, principalmente por ser crianças que estão nos anos inicias e os pais 

sabe que eles estão em um lugar e muito bem acolhidos. A câmara municipal estará sempre 

de portas abertas e que sempre serão muito bem vindas. O presidente falou de sua 

participação no X Congresso Mineiro de Vereadores, realizado pela AMM-Associação 

Mineira dos Municípios. Um evento de grande importância, onde vereadores puderam 

buscar mais capacitação e entender um pouco do que passa o nosso Estado, no nosso 

país. Foram em busca de relacionamentos, lá estava palestrando o presidente do senado, 

senhor Rodrigo Pacheco, governador de Minas, Senhor Romeu Zema, a presidente da 

câmara municipal de Belo Horizonte, entre vários outras nomes. O evento foi de grande 

importância e tem certeza que cada vereador que ali esteve conseguiu tirar grandes 

proveitos. Havia ali também vários deputados, deputados que desenvolvem um trabalho 

importante na Assembleia, e deputados que tem uma importância grande aqui no nosso 

município. Teve a oportunidade de encontrar ali o deputado Neilano Pimenta, deputado que 

fez investimentos aqui no município entre os anos de 2021 a 2022, em um total de trezentos 

mil reais, inclusive a arrumação da chegada de Itamarandiba é um recurso que ele está 

disponibilizando para nosso município e também com recursos para a saúde. Estas 

pessoas que ajudam nosso município é sempre importante estarem frisando. O presidente 

disse que todas as cobranças feitas pelos senhores vereadores serão encaminhadas ao 

executivo, onde se eles por bem acharem oportuno em estar respondendo sobre algumas 

citações, acha importante, pois os vereadores são cobrados pela população e acha que 

estão trazendo estas cobranças para o lugar certo, desenvolvendo suas funções. Muitas 

vezes os vereadores recebem uma cobrança na rua e a população assiste e ouve as 

reuniões no facebook para saber como estar sendo o desenvolver dos trabalhos pelos 

vereadores. Acha de grande importância a transmissão das reuniões tanto na rádio, quanto 

via facebook, pois leva maior transparência e ainda dá uma oportunidade maior de a 

população estar acompanhando os trabalhos do legislativo.  Sem mais nada a tratar o 
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senhor presidente Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu a todos pela presença, 

desejou uma boa tarde a todos, declarou encerrada 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 catorze de março de 2022. 

__________________________________________________ 

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 

Vereador 

________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 



                            Página | 9  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

 


