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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia doze de setembro do ano de 2022, às dezessete horas e trinta 

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

Rua Tiradentes, número 234, centro, a Sexcentésima Nonagésima Segunda 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, 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 e constando a 

ausência justificada do vereador Nivaldo Aparecido Santos. 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. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de 

indicações constante em pauta. Indicação 001/2022 de autoria dos vereadores Raimundo 

Costa Silva e Geraldo Aparecido Santos Paranhos que indicam ao executivo municipal a 

construção de quadra poliesportiva na região da comunidade de Quebrabó, para atender 

também as comunidades circunvizinhas que poderão se utilizar do respectivo espaço 

esportivo. Com a palavra o vereador Raimundo Costa justificou sua indicação esclarecendo 

que a construção da quadra na comunidade é muito importante tanto para as crianças 

quanto para os adultos, pois ao invés de estarem em um mau ambiente poderão estar na 

quadra se divertindo e praticando esporte e isso é de extrema importância. Gostaria depois 

de fazer indicação ao executivo solicitando a construção de um posto de saúde na 

comunidade de Quebrabó, pois tem-se ali muitos moradores. Também é de grande 

importância a construção deste posto de saúde, pois como bem dito pelo colega Donizete, 

a maioria das comunidades já tem o posto de saúde.  Indicação 002/2022 de autoria do 

vereador Geraldo Donizete Santos que indica ao executivo municipal a construção de um 



                            Página | 2  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

Posto de Saúde na Comunidade Rural de Serra Noruega. Com a palavra o vereador 

Geraldo Donizete justificou sua indicação esclarecendo que a fez pela necessidade de ter 

ali na comunidade uma unidade de saúde para atender a população. Em quase todas as 

comunidades já tem um posto para atendimento médico e em Serra Noruega também há 

esta necessidade. Fez a indicação de que esta obra seja feita para atender as pessoas que 

ali residem e também aquelas pessoas que moram próximas a esta comunidade. Dando 

segmento com a ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura para entrada em 

tramitação do projeto de lei complementar 010/2022 “Dispõe sobre a implantação de 

estação Rádio -Base, e a instalação de estação Rádio- Base Móvel e estação Rádio Base 

de pequeno porte, no município de Aricanduva, destinadas à operação de serviços de 

telecomunicações autorizados e homologados pelo órgão federal competente.” Autoria: 

Poder Executivo Municipal. Leitura também para entrada em tramitação do projeto de lei 

014/2022 “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao Sindicato dos Produtores 

Rurais do Município de Aricanduva, em conformidade com Indicação Parlamentar nº. 

98.145 na modalidade Transferência Especial-Objeto: Implemento Agrícola para fim que 

especifica, e dá potras providências”. Autoria: Poder Executivo Municipal. Pedindo para 

fazer uso da palavra o vereador Geraldo Donizete fez requerimento verbal ao plenário, 

requerendo a dispensa de tramitação regimental para que fosse feito a discussão e votação 

do projeto de lei 014/2022 na mesma sessão, tendo em vista se tratar de projeto de grande 

importância para o sindicato dos produtores rurais de Aricanduva. O senhor presidente 

então colocou o requerimento do nobre vereador em votação do plenário pelo sistema 

aberto de votos e ao final o mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores 

presentes na sessão. O presidente então suspendeu a sessão por dez minutos para que 

as comissões competentes em conjunto emitissem parecer na matéria. Passados os dez 

minutos o senhor presidente e demais vereadores retomaram a sessão e o senhor 

presidente colocou em única discussão do plenário o projeto de lei 014/2022 “Autoriza a 

transferência de recursos financeiros ao Sindicato dos Produtores Rurais do Município de 

Aricanduva, em conformidade com Indicação Parlamentar nº. 98.145 na modalidade 

Transferência Especial-Objeto: Implemento Agrícola para fim que especifica, e dá potras 

providências”. Com a palavra e me sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que 
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fica muito alegre quando chega na casa projetos dessa natureza, porque mostra que as 

pessoas do município, mostra que há uma atividade política consciente no município e isso 

é importante. Em tempos atrás era muito difícil ouvir falar que uma Associação ou outro 

órgão recebeu recurso vindo de emenda parlamentar, principalmente neste quesito e até 

diz que é algo novo porque a transferência especial é uma lei datada ainda no mandato da 

Dilma Rousseff, em seu último ano. É algo novo e essa modalidade soa muito importante 

para as prefeituras. Importante no trabalho de agilidade e rapidez, na prestação de um bom 

serviço e que esse serviço chegue ao cidadão. Exemplo disso é este projeto de lei. O 

recurso chegou na prefeitura através da emenda parlamentar enviada pelo deputado 

estadual Cristiano Silveira do PT, que enviou uma emenda deste valor para ser repassada 

ao Sindicato, porque como estamos em ano eleitoral, as Associações ou outras entidades 

sem fins lucrativos não podem receber recurso nos anos pares, somente nos anos impares. 

Ai então enviam para a prefeitura para a prefeitura fazer convênio com a entidade para o 

fornecimento do recurso. O recurso aqui em questão é para aquisição de peças e 

implementos agrícolas para o trator que o Sindicato possui e que já presta serviços no 

município de Aricanduva. Parabeniza o pessoal do Sindicato na pessoa de seu presidente 

José Paranhos Gandra e agradece ao deputado estadual Cristiano Silveira pelo envio do 

recurso para nosso município. Após discussão o senhor presidente colocou o projeto de lei 

014/2022 em única votação do plenário pelo sistema aberto de votos e o mesmo foi 

aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes na sessão. Nada mais na 

segunda- parte, ordem do dia, o senhor presidente passou para a terceira parte, o grande 

expediente e declarou a palavra franca aos senhores vereadores. Com a palavra franca o 

vereador Geraldo Donizete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O 

vereador Geraldo Donizete disse que fica feliz, pois o projeto aprovado pela casa no dia de 

hoje trata-se de um fortalecimento para a agricultura familiar, porque estes implementos se 

fazem necessários uma vez que já existe o trator no Sindicato para que possam estar 

atendendo a demanda dos pequenos produtores rurais de Aricanduva. Cada emenda 

parlamentar que chega no município, sendo para este fins de ajudar os pequenos 

produtores são importantes, porque são eles que ajudam no crescimento do município. 

Sobre a indicação que fez para construção do posto de saúde na comunidade de Serra 



                            Página | 4  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

Noruega é de suma importância. Acha que já devia existir este posto na comunidade de 

Serra, porque já faz um bom tempo que o atendimento médico é feito na casa do senhor 

Geraldo Magela que cedeu um espaço em sua residência para os atendimentos. Realmente 

há a necessidade de ser construído ali um posto de saúde. Inclusive o senhor Geraldo 

Magela já até doou um terreno para construção desta obra e é preciso ver o que o senhor 

prefeito pode estar fazendo no sentido de construir este posto ali. Desejou 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 disse que o projeto chegou na casa solicitando 

autorização para repassa de recursos ao Sindicato dos Pequenos Produtores Rurais e o 

mesmo foi aprovado pelos vereadores, pois como bem dito pelo colega Geraldo é um 

recurso que irá ser investido em manutenções do trator pertencente ao Sindicato e com 

isso dando um apoio a mais aos produtores rurais. O vereador disse que deixaria registrado 

algumas cobranças, sendo uma delas sobre os salários dos servidores públicos que estão 

bem defasados e onde há muita cobrança vindas desses funcionários. Deixa a cobrança 

ao nobre prefeito para que ele possa estar olhando junto ao seu setor jurídico e contábil no 

sentido de estarem elaborando este projeto e enviando para a casa para ser votado pelos 

vereadores. Reforça também o pedido feito pelos colegas Geraldo Aparecido e Raimundo 

Costa a respeito da construção da quadra de futebol na comunidade de Quebrabó. Já fez 

indicação neste sentido há mais ou menos dois meses atrás e acha importante a construção 

dessa quadra para que os moradores tenham ali um local adequado para prática de 

esportes. Reforça também o pedido feito pelo colega Geraldo Donizete, já fizeram esta 

indicação juntos deste o mandato passado sobre a construção deste posto em Serra 

Noruega e também tem a necessidade de colocação de água de qualidade na comunidade 

de Serra Noruega. Deixa também a cobrança sobre o encanamento de água para várias 

comunidades que já vem cobrando aqui na casa há algum tempo, os colegas vereadores 

também cobram bastante que é em São José, São Pedro e Bem Viver que está passando 

da hora de fazer. Lhe parece que na semana passada começaram a fazer o poço em São 

José, mas deram uma parada. Recebeu várias cobranças sobre este assunto e é preciso 

que o executivo dê segmento nestas obras. O vereador desejou boa noite a todos. Com a 

palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por 
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mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado, momento muito bom. Sempre diz que 

a cada reunião tem aprendizado, tem coisas novas e isso é muito importante. O 

aprendizado de hoje são dois fatos muito importantes. Esta emenda parlamentar, esta 

designação de recursos para o Sindicato, como bem dito pelo colega vereador anterior é 

um fortalecimento da agricultura familiar. O Sindicato dos trabalhadores rurais presta este 

relevante serviço aos munícipes, principalmente agora que está chegando a época do 

plantio já com as arações de terras. Sabe que não é só agora, mas sempre, quase que um 

trabalho diuturno e também a questão da possibilidade de construção de uma quadra de 

futebol na comunidade de Quebrabó, mais precisamente na propriedade do senhor 

Raimundo Costa, nobre vereador desta casa, junto a escola municipal que ali tem. Este 

projeto visa dar um sentimento, uma dignidade e um sentido esportivo aqueles que ali 

residem possibilitando a formação e implementação de eventos não só com a comunidade, 

mas também com as comunidades dali próximas e quem dirá até mesmo com outras 

comunidades e possibilitar a comunidade escolar uma participação efetiva na questão do 

esporte. É um incentivo muito grande a construção dessa quadra li junto à escola. Acredita 

que há a possibilidade muito grande de construção dessa quadra. Gosta sempre de fazer 

as indicações quando já existe um evento ocorrendo. Os recursos para isso já estão sendo 

separados e organizados e espera que em breve recebam nesta casa notificação do início 

das obras de construção dessa quadra na comunidade de Quebrabó. Como bem dito 

anteriormente e tem certeza que está registrado nesta casa, já falou aqui antes que era um 

compromisso que iria buscar e que era aquilo que o senhor Raimundo disse anteriormente 

que é a construção de um posto de saúde ali em Quebrabó, porque assim como o nobre 

vereador Geraldo Donizete disse que na comunidade de Serra necessita, entende que na 

comunidade de Quebrabó que se aproxima de tantas outras comunidades, São José, São 

Pedro e outras, necessita também. Quanto mais locais tiver para atendimento das pessoas, 

melhor é. Só espera que se algum dia construa uma unidade de saúde ali, não ocorra um 

evento como ocorreu em Carneiros onde, juntamente com o deputado federal Reginaldo 

Lopes foi designado uma verba de quatrocentos e dezoito ou quatrocentos e oito mil à 

época, não se lembra exatamente o valor, até pede desculpas, que foi para construção 

daquela unidade de saúde em Carneiros. Entendeu e entende até hoje que foi um evento 
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muito importante para a comunidade de Carneiros, mas teve a infelicidade de receber de 

dois moradores da comunidade de Carneiros a fala de que aquela construção estava 

tirando deles a possibilidade de vir aqui em Aricanduva para consultar. É um pensamento 

totalmente oposto daquilo que pensam para a comunidade. Pensam sempre no bem estar 

da comunidade. Colocar construções para atendimentos, daquilo que é necessário, daquilo 

que é uma obrigação constitucional, que é saúde, esporte, lazer e educação próximo as 

moradias, próximo onde está efetivamente o pessoal. Quando encontra alguém que fala 

dessa maneira, a sua melhor resposta na época e sempre será é o silêncio, porque não se 

tem outra resposta para dá em um caso desse. Espera que mais a frente consigam construir 

este posto ou unidade de saúde em Quebrabó, que realmente seja um motivo de alegria 

para todos os moradores dali e não um motivo de indignação de um ou outro em dizer que 

estão tirando a oportunidade de virem a cidade consultar. Se a pessoa quiser vir na cidade 

consultar, o posto de saúde na comunidade não irá impedir isso não. Tem certeza que o 

agente de saúde vão marcar consulta para estas pessoas da mesma maneira, ou se 

chegarem diretamente na unidade de saúde serão atendidos.  O vereador desejou boa 

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

agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador Osnar disse que gostaria apenas de deixar 

registado algumas cobranças, não poderia deixar de registrá-las, vem sempre batendo 

nestas questões aqui na câmara e irá continuar batendo, sendo uma delas a respeito da 

colocação de um veículo para atender na saúde em Belo Horizonte. Irá cobrar isso aqui até 

este carro chegar na casa de apoio. Acha uma falta de humanidade, é falta de querer 

porque tem o recurso no município e já teve a oportunidade de ver várias vezes e é triste 

demais você vê um paciente que precisa ir em um hospital, já ali lutando pela vida e quando 

chega na hora de sair precisa pedir ajuda aos demais pacientes para pagar um táxi ou uber 

ou até mesmo um ônibus. É muito feio o que está acontecendo, já se faz um ano e oito 

meses da administração e até hoje este carro não foi em Belo Horizonte na casa de apoio. 

O povo sofre com isso e ficam revoltados. O povo fica revoltado porque os vereadores ficam 

aqui elogiando o prefeito, dizendo que está fazendo um bom trabalho, mas a coisa mais 

necessitada no momento não está sendo feita. Todos podem ver secretário com carros do 

município em suas casas nos finais de semana, indo para Capelinha, carregando seus 
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filhos para cima e para baixo, e os pacientes que ficam em Belo Horizonte necessitando 

tanto de um carro para atendê-los na saúde e não tem. Tem carros em secretarias que nem 

parecem ser da prefeitura. Fica indignado com certas coisas que estão acontecendo. Vê 

que é de urgência e suma importância a colocação desse carro na casa de apoio em Belo 

Horizonte e quando não for colocado lá não irá parar de cobrar aqui. O vereador Osnar 

disse que ainda sobre saúde, esteve conversando com alguns pacientes que vão realizar 

cirurgias no dia vinte em Tarumirim e também com vários que já fizeram cirurgia e por 

incrível que pareça nenhum desses pacientes sabe que o recurso que o município está 

pagando estas cirurgias foram os vereadores que indicaram. Foram os vereadores que 

apresentaram as emendas impositivas. Acha um abuso o que estão fazendo.  O que foi 

passado pelos vereadores Geraldo Donizete, Cláudio Pixo, Ricardo e de sua parte foi que 

esses pacientes seriam informados que este recurso para a realização destas cirurgias 

foram indicados pelos vereadores. Acha que a transferência é muito importante e também 

não há mais ninguém bobo. O povo sabe o que está acontecendo.  Deveriam passar mais 

transparência para a população até para que tenham mais confiança nos administradores, 

porque realmente é muito triste certas coisas que estão acontecendo no município. O 

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

Monteiro cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador disse que 

também deixaria registado algumas cobranças. Sobre a comunidade de Brejão, já fez várias 

indicações pedindo construção de quadra na comunidade, construção de posto de saúde 

em Santo Antônio dos Monteiros e isso não é de hoje. Este ano ainda não fez, mas fez no 

ano passado e em outros anos anteriores. Espera que sejam atendidas suas indicações 

para construção dessa quadra e também a construção do posto de saúde para atendimento 

da comunidade, pois hoje os atendimentos médicos acontecem na escola. Não só em 

Brejão e Santo Antônio dos Monteiros, mas em várias outras comunidades o pessoal está 

esperando. Tem também a questão da colocação de água de qualidade nas comunidades, 

são muitas cobranças que são feitas, pois várias pessoas não dispõe de uma água de 

qualidade para consumo. São cobrados e precisam cobrar do prefeito e do secretário para 

que eles possam estar resolvendo o problema dessas comunidades. Tem também várias 

indicações pedindo a construção de caixas de contenção e espera que Deus toque no 
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coração do prefeito e do secretário para que eles possam resolver estes problemas. 

Também cobraram bastante aqui na casa a respeito da colocação do carro para atender os 

pacientes na casa de apoio e esperam que o executivo tome providências em estar 

resolvendo todos estes problemas. 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.  O vereador Ricardo registrou uma informação aos alunos e pais de alunos que são 

usuários do transporte escolar que tomou a providência em estar enviando oficio aos órgãos 

competentes do município para estarem notificando a empresa que presta o serviço em 

Aricanduva, porque é um descaso muito grande com os alunos a respeito dos ônibus 

escolares. Espera que o município notifique a empresa para que ela regularize, até mesmo 

para que não seja necessário buscar providências até mesmo junto ao Ministério Público 

para resolver o problema. São cobranças recorrentes tantos dos alunos quanto de seus 

pais. Outra cobrança é em nome dos moradores da comunidade de Bem Viver, é a respeito 

da água. Pedem que o prefeito dê continuidade nas ligações de água, porque já foi feito o 

poço, a água já foi ligada e estão aguardando apenas as ligações. Estes dias postaram 

uma foto e a obra está abandonada e cercada por mato e os moradores precisando tanto 

dessa água. 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. O vereador 

Raimundo disse que sobre o carro da saúde na casa de apoio, até conversou com o prefeito 

e até achou que já tinha resolvido o problema e colocado o carro ali. Já tinha bem dias que 

havia conversado com ele e ele disse que estava com um veículo que seria destinado para 

lá. Achou que o problema já havia sido resolvido, porque o problema dos pacientes em Belo 

Horizonte realmente é muito complicado. O povo sofre, muitos vão com pouco recurso 

financeiro, sempre são procurados com pedidos de ajuda. Muitos pacientes com problemas, 

alguns já de idade e correndo risco de prejudicar ainda mais sua saúde. Pede ao prefeito 

para que resolva este problema e coloque este veículo ali na casa de apoio, pois isso é 

muito importante. Sobre a construção da quadra, acha que a construção de quadra nas 

comunidades são sim importante para tirar o povo de certos ambientes, mas acha que é 

mais correto fazer primeiro o posto de saúde. Se pudesse os dois juntos, a quadra e o posto 

de saúde melhor ainda, porque na quadra também tem seus perigos. Se uma pessoa 
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machucar ter ali um local mais próximo para atender esta pessoa. Se puder construir melhor 

ainda para a comunidade.  O vereador desejou boa noite a todos.  No uso da palavra o 

senhor presidente mais uma vez cumprimentou e agradeceu a todos, cumprimentou e 

agradeceu os ouvintes pelas mídias sociais. Agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma 

reunião. O presidente falou que sobre a estruturação do plano de carreiras dos profissionais 

da prefeitura municipal, também sobre a recomposição salarial, pelo que foi lhe passado 

estão sendo feitas todas as análises, impactos financeiros e toda restruturação da base 

salarial desses funcionários. Reafirma para todos os funcionários que assim que o projeto 

chegar aqui na câmara municipal, os vereadores estarão analisando, se preciso for será 

feito melhoramentos para que possa beneficiar o funcionalismo púbico e podem ter certeza 

que estarão trabalhando para isso. Podem ter certeza que irão fazer isso o mais rápido 

possível em está aprovando e os servidores receber este aumento o mais rápido possível. 

Realmente há uma grande necessidade de se fazer isso, pois quando se vê funcionários 

sendo valorizados, recebendo estes reajustes, estes aumentos, o trabalho também sai com 

mais eficiência. Sobre o projeto aprovado por esta casa autorizando o município a fazer o 

repasse de recurso para que os pacientes do municípios pudessem começar a fazer o 

tratamento de hemodiálise em Minas Novas, hoje foi o primeiro dia que estes pacientes 

foram para Minas Novas realizar o tratamento e todos sabem o quanto isso vai trazer 

benefícios para estes pacientes. Vai melhorar na qualidade de vida, trazer uma chance a 

mais em questão de reabilitação em suas saúde. É algo que os deixa felizes e gostaria de 

trazer a informação para a população tomar ciência e também aos senhores vereadores. 

Sem mais nada a tratar o senhor presidente Fernando Monteiro, mais uma vez agradeceu 

a todos pela presença, desejou uma boa noite 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 doze de setembro de 2022. 

_________________________________________________ 

 Fernando Monteiro Santos  

Presidente 

_________________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 
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_______________________________________________ 

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 

 


