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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia dezenove 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 Terceira 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. Abrindo a segunda parte 

-ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicações constante em pauta. 

Indicação 003/2022 de autoria do vereador Fernando Monteiro Santos que indica ao 

executivo municipal a realização de obras de recapeamento/recuperação asfáltica em toda 

a extensão da rua Belo Horizonte, bairro Alvorada, e implantação de sistema de iluminação 

pública no mencionado logradouro público. Indicação 002/2022 de autoria do vereador 

Raimundo Costa Silva que indica ao executivo municipal a construção de um Posto de 

Saúde na comunidade rural de Quebrabó. Dando segmento com a ordem do dia o senhor 

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

011/2022 “Dispõe sobre alteração do § 9º do artigo 12 da Lei Complementar nº. 663/2021 

e dá outras providências”. Projeto de lei complementar de autoria do poder executivo 

municipal que deu entrada em plenário acompanhado de um pedido de tramitação em 

regime de urgência especial. O senhor presidente então colocou o pedido de tramitação 

em regime de urgência especial em votação do plenário pelo sistema aberto de votos. O 

pedido de urgência especial foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
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Aprovado o pedido de tramitação em regime de urgência especial o senhor 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 complementar 011/2022 “Dispõe sobre alteração do § 9º do 

artigo 12 da Lei Complementar nº. 663/2021 e dá outras providências”. Com a palavra e em 

sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que o projeto em questão visa alterar o 

código tributário, especificamente um item que trata das taxas e contribuições de melhorias 

devido a qualquer título. Se lembra bem que quando este projeto do código tributário passou 

aqui pela casa, ele foi muito bem discutido, ouve uma intensa demanda para conhecer 

praticamente item por item do projeto e hoje vem um projeto para alterar. Isso significa que 

mesmo tendo um cuidado, uma leitura, sendo criteriosos nas discussões dos projetos, algo 

pode fugir de suas realidades. Aqui está um projeto para ser alterada uma realidade que 

não foi pensada no momento, nem pelo executivo e nem pelos vereadores, que seria a 

cobrança de taxas do município em relação ao estado e união e vice-versa. Da união em 

relação ao município e do estado em relação ao município. Entende que a parte mais 

benéfica dessa relação acaba por ser o próprio município, pois o município depende mais 

da prestação de serviços do estado e da união do que os dois entes superiores dependem 

do município. No caso especifico do projeto, só foi trago o assunto devido a necessidade 

de vistoria pelo corpo de bombeiros do parque municipal de Aricanduva para a festa do 

peão boiadeiro de Aricanduva, tradicional festa do município que se aproxima e necessita 

de um aval do corpo de bombeiro para dizer que aquele local está apto a receber festa. Só 

por uma questão de esclarecimento, o corpo de bombeiro acaba fazendo duas avaliações 

em um local de uma festa. A primeira avaliação é uma avaliação do local como um todo e 

depois ele volta novamente para fazer avaliação das estruturas já montadas para receber 

o público. Infelizmente, mesmo com todas as análises, acaba em determinados momentos 

ainda ter acidentes, como já tivemos aqui em Aricanduva acidente em uma festa do peão 

de boiadeiro. Mas todo cuidado é necessário, tem que ser colocado e redobrado para que 

a população se divirta e tenha acesso ao melhor que possa estar disponível. O projeto é 

algo muito interessante, algo muito discutido e como disse a advogada da casa, doutora 
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Ana Laura é uma matéria que traz uma discussão doutrinária e jurisprudencial muito 

interessante, porque é algo que não é trago especificamente na Constituição Federal, esta 

questão da taxa, mas já há um entendimento jurisprudencial e doutrinário e possível esta 

extensão para as taxas e contribuição de melhorias. Após discussão o senhor presidente 

colocou o projeto de lei complementar 011/2022 em única votação do plenário pelo sistema 

aberto de votos e o mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. O 

vereador Geraldo Aparecido pedindo a palavra disse que gostaria apernas de 

complementar que não que haja uma lei específica no município de Itamarandiba, mas se 

lembrou de algo que acha interessante comentar. O município de Itamarandiba está 

construindo o asfalto de Itamarandiba ao distrito de Contrato e sabe que existe como se 

fosse uma coleta entre empresas e pessoas físicas para ajudar na continuação da obra. É 

como se o município fizesse esta obra e tivesse esta taxa de contribuição. Estava 

procurando um exemplo e este cairia muito bem. O município poderia fazer um 

levantamento de quanto ficaria a obra e depois cobrar ali da Aperam, das propriedades 

rurais e até mesmo daqueles que residem no distrito de Contrato. Este seria um exemplo 

ideal para as taxas de contribuições e melhorias. 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 Nivaldo 

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

disse que ano passado fez indicação para melhorias na comunidade de Brejão. Esteve na 

comunidade e lá continua necessitando de melhorias, sendo a limpeza do Distrito, 

iluminação pública, ali precisa de colocação de lâmpadas e também extensão de rede. 

Vários meio fios caídos e necessita de providências. Cobrou também sobre a iluminação 

pública da cidade, porque são cobrados pela população, perguntam cadê as lâmpadas que 

o prefeito prometeu quando passou pelas casas e foi cobrado isso dele. Ele disse que 

estaria colocando estas luminárias e até o momento não colocou. São cobrados pela 

população e precisam cobrar do executivo. O vereador Nivaldo disse que fez também 

indicação para colocação de padrão na praça do cruzeiro, recebeu a notícia de que este 

padrão foi comprado e agora é só aguardar a sua instalação no local. A população cobra 

também melhorias na pracinha como pintura e limpeza e deixa registrado esta cobrança. O 
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vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo Donizete 

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

disse que quando viu a indicação do nobre colega vereador Fernando ficou feliz, porque foi 

cobrado durante a semana a respeito da respectiva rua Belo Horizonte. Ali tem um pedaço 

que além de estar escuro, está necessitando de reparos no asfalto e realmente a indicação 

veio em ótima hora, porque os moradores dali o procurou porque foi arrumado algumas 

partes de ruas vizinhas da rua Belo Horizonte e ela mesmo ficou sem receber estes reparos. 

Há a necessidade desses reparos tanto na iluminação pública quanto no asfalto. Ainda com 

a palavra o vereador Geraldo Donizete disse que se lembrou também de uma reunião que 

tiveram com a promotoria de Belo Horizonte e o Ministério Público que ficaram de fazer um 

dia de evento em Aricanduva para atender várias demandas. Seria o Ministério Público, a 

Cemig entre outros. Haviam agendado uma data no mês de maio e esta data foi mudada e 

não foi lhes dado nenhuma satisfação de quando será esta nova data. Gostaria que o 

prefeito fizesse esta cobrança ao Ministério Púbico, porque este seria um evento de grande 

importância para muitas pessoas. Tem pessoas que tem demandas que necessitam de 

serem resolvidas, algumas ações jurídicas e seria muito importante. O evento se chama 

Justiça Itinerante e facilitaria muito para os munícipes. Quando foi feita a reunião eles 

disseram que ao invés dos munícipes estarem se deslocando até ao fórum para resolver 

seus problemas, eles viriam atender a população no município através dessa justiça 

itinerante. Gostaria de pedir ao prefeito que dê uma olhada para que este evento seja 

realizado, pois foi muito cobrado por várias pessoas sobre esta questão. O vereador 

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 Cláudio Lafaete cobrou 

novamente sobre a questão dos salários dos funcionários públicos. Já vem falando sobre 

o assunto em várias reuniões, os colegas vereadores também falaram sobre esta questão, 

são cobrados pelos servidores e o que podem fazer a respeito é cobrar do executivo 

municipal. Cobrou também sobre a questão do encanamento de água nas comunidades 

rurais, onde começaram as obras e pararam. Em São Pedro por exemplo fizeram o serviço 

em algumas casas e até hoje não acabaram a obra. Em São José fizeram o poço e não 

deram continuidade, Bem Viver estar na mesma situação. A população cobra dos 
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vereadores que por sua vez precisa trazer estas cobranças aqui para a casa. Outra 

cobrança é sobre o cascalhamento das estradas, onde o executivo passou a patrol nas 

estradas, tem muita poeira, mas o tempo das águas já está chegando, não estão 

cascalhando e quando começar a chover o transporte escolar para causando prejuízo para 

os alunos. Foi cobrado pelos moradores do bairro Alvorada e Novo Alvorada sobre a 

questão da iluminação da Rua Água Boa, próximo ao parque de exposição. Necessita de 

luminárias no local, muitas pessoas fazem suas caminhadas a noite no local e necessita de 

iluminação para dar mais segurança para estas pessoas. O vereador desejou boa noite a 

todos. Com a palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou a todos, 

agradeceu a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado, momento 

muito bom. Cumprimentou o nobre assistente da reunião, senhor Dulcim.  Disse que esteve 

conversando com o mesmo nesta semana sobre perspectivas de melhorias da cidade, 

aquilo que acaba sendo sonho se realizando. Se encontraram no anel rodoviário de 

Aricanduva, uma obra que está se iniciando agora, mas já está sendo usada e é uma 

realidade. Em que pese ter demorado seu acontecimento, mas graças a Deus que está ali 

de certa forma executada, de forma inicial e com certeza haverá no futuro melhorias de 

asfalto, colocação de água e esgoto, energia elétrica e é uma obra que vem abrilhantar o 

nosso município e desafogar a região central do município onde sempre tinha problemas 

com carretas, com os transportes para as fazendas na região de Santo Antônio 

principalmente. É algo já pensado a muito tempo, inclusive o próprio Dulcim já havia 

enviado ofício neste sentido aqui para casa e a realização, como ele mesmo disse, mostra 

que a cidade está caminhando para aquilo que a população precisa e deseja. O vereador 

agradeceu ao senhor Dulcim pela presença, que se faça presente mais vezes nas reuniões 

da câmara. Tinha outros cidadãos que sempre estavam presentes aqui na câmara e 

ultimamente estão sendo faltosos. Senhor Dulcim, Tá, o próprio secretário de obras, 

logicamente com suas atividades fica um pouco complexo, mas também temos hoje a 

questão de as reuniões serem transmitidas. Entende que foi um grande ganho para a casa, 

um grande ganho para a população, um grande ganho para o município, é a transmissão 

das reuniões para que a população possa conhecer o que está sendo discutido aqui, está 

de certa forma conectado com o dia a dia da casa legislativa, porque aqui, como dito pelos 
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nobres vereadores anteriores, estão aqui representando a população. Estão aqui para 

representar o anseio da população, para que possam fazer o elo entre o cidadão com o 

executivo. As cobranças dos vereadores refletem aquilo que é necessário e aquilo que é 

almejado pela população. Não estão aqui cobrando algo seus. Estão aqui cobrando e 

colocando em evidência aquilo que a população necessita, precisa e cobra dos vereadores 

como representantes geral da população de Aricanduva. 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. Cumprimentou o senhor Dulcim, presente na reunião. Disse que 

é importante a presença da população de Aricanduva nas reuniões aqui da câmara. Deixou 

registrado uma cobrança, assim como o nobre colega Cláudio Pixó que é a respeito dos 

salários dos servidores municipais e até mesmo sobre a diária dos motoristas. Disse aqui 

na reunião anterior que eles estão pagando para trabalhar. Não sabe o que está 

acontecendo, o porque o prefeito não enviou este projeto para a casa analisar e votar. Acha 

que é porque não quer, porque recurso o município tem para isso. Deixa mais uma vez a 

cobrança. Deixa registrado também uma cobrança a respeito dos transportes terceirizados 

no município. Ia falar sobre o assunto na reunião anterior, mas esqueceu. O vereador 

Ricardo inclusive já oficializou o município a respeito e realmente está uma vergonha o 

transporte que está carregando os alunos. Está parecendo aquela era antiga de quando 

tinha no município o prefeito e a transcap. Falava aqui em todas as reuniões. A transcap 

rodando sem necessidades, sem precisão, mas o prefeito não tirava a empresa do 

município. Ficou no município enquanto o prefeito estava no cargo. Agora está acontecendo 

a mesma coisa. Vê a van sair daqui do município e chegar na casa de apoio com um ou 

dois pacientes e isso os próprios pacientes contam. Está a mesma vergonha. Não mudou 

nada. Na época do Dazão, na época da transcap, pelo menos era uma empresa que tinha 

condições, pois quando um transporte escolar quebrava logo chegava outro. Hoje os 

transportes escolar quebram, fura pneus, aí colocam carros baixos para puxar os alunos. 

Neste sentido está pior do que antigamente. Como representantes do povo são cobrados 

e tem que falar e cobrar, pois aqui é o lugar. Dias atrás ficou um ônibus parado na 

comunidade de Mutamba por oito dias. O moradores filmaram e postaram e acredita que 

todos os vereadores viram. Acha uma vergonha e esta casa e a população merecem mais 
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respeito e o executivo precisa cumprir com as leis. Se esta casa não cobrar aqui não irão 

cumprir é nunca. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

Cláudio Monteiro cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. Cumprimentou 

o senhor Dulcim e disse se sentir feliz em ver as pessoas participando das reuniões. O 

vereador cobrou providências sobre as estradas. Disse ter lugares que estão muito ruins e 

não está dando nem para passar. Os motoqueiros estão sofrendo muito, teve a 

oportunidade de passar pela comunidade de Ouro Fino, pouco depois do senhor Vicente e 

dona Salete, até próximo a residência de dona Sueli tem um atoleiro de terra que se o 

executivo não tiver dó e mandar arrumar, dando uma raspada com a máquina e jogar uma 

água, está feio. Não só lá, mas também em outros lugares, está difícil. Se parar o carro nos 

morros não consegue arrancar, de tanta terra solta. Já falou aqui várias vezes que é preciso 

cascalhar as estradas e molhar. Patrolar fica bom demais, não pode falar que fica ruim, pois 

ficam ótimas, mas na mesma hora que patrolam os carros vão passando, vão cavacando e 

deixando a terra muito solta. Agora se tivessem cascalhando e molhando estavam 

resolvendo o problema.  Seria mais gasto, mas resolveriam o problema. Já patrolaram 

várias vezes mas não resolvem o problema. Se não começarem a cascalhar e molhar estão 

jogando dinheiro fora. As chuvas estão para chegar, como dito pelo colega vereador 

Cláudio Pixo, também já cobrou várias vezes aqui e é bem certo que os ônibus escolares 

vão ter que parar. Bem certo que em alguns lugares até os carros baixos não vão conseguir 

passar. Se cascalhar, molhar, fazer um serviço bem feito, bem certo que fique até um ano 

sem dá problemas. As estradas até que estão boas em todo o município, mas sem chover, 

pois quando chover vai dar problemas. O povo xinga e os vereadores precisam cobrar aqui. 

Não é que estão falando do prefeito, é que precisam falar a realidade. 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.  Agradeceu a presença do senhor Dulcim presente 

na reunião, acompanhando o trabalho da casa. Deixa o convite a toda população para que 

venham participar também e saber como funciona os trâmites aqui na casa legislativa. 

Deixa um pedido ao prefeito, onde já foi cobrado várias vezes, já foram enviados a ele oficio 

e indicações, pois acha que é o momento que a população mais precisa que é na doença. 

Acha que por questão de humanidade, o prefeito deveria encaminhar um carro para a casa 
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de apoio para atender a população. A pessoa está ali doente e ainda tem que pagar uber, 

táxi é desumano. Já foi dito aqui que tem pacientes que precisam pedir ajuda a outras 

pessoas para conseguir pagar e chegar nos hospitais. O prefeito deveria enviar um carro 

para lá, o município tem tantos carros novos, funcionários andando atoa para baixo e para 

cima nestes carros. Também a respeito do transporte escolar, já encaminhou ofício para 

ver se o executivo tome as providências, porque como dito pelo vereador Osnar, está um 

descaso. Infelizmente vem cobrando nas reuniões aqui, mas não estão vendo a solução.  

Fica até complicado para os vereadores ficarem só cobrando aqui e não vê nada sendo 

resolvido sobre estas questões. Irá aguardar, encaminhou ofícios ao executivo e irá 

aguardar as respostas para poderem continuar seus trabalhos aqui na casa. 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. Desejou boas vindas e agradeceu ao senhor 

Dulcim pela presença. Disse que sobre sua indicação tem a dizer que a cobrança é velha. 

É antigo o pedido para construção de um posto de saúde em Quebrabó e Serra. Nunca deu 

certo, mas espera e pede a Deus para que agora isso aconteça, porque é uma obra de 

suma importância para as comunidades. A construção sendo feita dá para colocar uma 

enfermeira no local, colocar também medicamentos e será um bem importante demais para 

a comunidade. Sobre as estradas, realmente, qualquer valeta que faz a patrol vai no local 

e arruma. Mas enquanto não mudar a maneira de arrumar as estradas, não vai conservar. 

Como dito pelo colega vereador Cláudio Monteiro, o certo é colocar o cascalho nas 

estradas, tirar as enxurradas para um local correto, molhar que aí resolve. Espera que daqui 

a poucos anos, se continuar dessa maneira, não irão conseguir nem mais o cascalho. As 

estradas estão boas, estão espaçosas, mas quando chove vem os problemas. Espera que 

o prefeito olhe esta situação e resolva o problema o quanto antes, porque as águas estão 

por vir, perigoso para carros pequenos, perigo dobrado para os carros grandes que carrega 

os alunos, pois tem algumas estradas que além de muito inclinadas são muito lisas. Espera 

que se Deus quiser o prefeito vai tomar as devidas providências.  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 disse que sobre sua 
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indicação fez porque foi cobrado por vários moradores da rua Belo Horizonte sobre a 

necessidade de se fazer um recapeamento na rua, esteve no local fazendo uma visita e 

realmente comprovou que há mesmo esta necessidade. Tem também a questão da 

iluminação pública que é uma necessidade muito grande, por isso fez a indicação para que 

o executivo tome ciência e resolva o problema daquela rua. Sobre as demandas citadas 

pelos vereadores, serão encaminhadas ao executivo municipal e espera que sejam 

tomadas as devidas providências em resolver os problemas, pois quando o vereador cobra 

é porque realmente foram cobrados pela população. São representantes da população e 

são cobrados. Sobre as estradas, realmente precisam de serem patroladas e cascalhadas, 

mas precisam ver que a frota de veículos do município não é muito boa. Precisam buscar 

mais. Tantos os vereadores em buscar mais recursos junto às esferas estaduais e federais 

e ajudar para que o município possa trazer este desenvolvimento. Realmente existe uma 

necessidade de melhoramento desses serviços, mas os vereadores precisam contribuir 

firmemente para que estes serviços possam acontecer e atender os anseios de toda 

população, seja cascalhando, fazendo as caixas de contenções que também são de grande 

importância. 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 dezenove de setembro de 2022. 

_________________________________________________ 

 Fernando Monteiro Santos  

Presidente 

_________________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 

_______________________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 

_______________________________________________ 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 

_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 
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Vereador 

________________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 

Vereador 

________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 

 


