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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia três de outubro 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 Quarta 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 de ofícios recebidos 

na casa. Oficio 088/2022 da secretaria municipal de cultura, esporte, lazer e turismo que 

convida os senhores vereadores para a XIX Festa do Peão Boiadeiro de Aricanduva, a 

realizar-se nos dias sete, oito e nove de outubro, com shows musicais, montarias em touros 

entre outras programações. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente 

solicitou leitura para entrada em tramitação do projeto de resolução 003/2022 “Dispõe sobre 

o regimento interno da câmara municipal de Aricanduva/MG. O Projeto de Resolução 

003/2022 segue tramitando e aguardando parecer das comissões.  Dando segmento com 

a ordem do dia o senhor presidente colocou em primeira discussão do plenário o 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”. Leitura para entrada em 

tramitação do projeto de lei 015/2022 “Estima a receita e fixa a despesa do Município de 

Aricanduva/MG para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências”. Projeto de 
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Lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que também segue tramitando e aguardando 

o parecer das comissões. 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 falou sobre a questão da colocação 

de água potável nas comunidades, onde esta é uma cobrança feita por todos os 

vereadores. Em visitas realizadas nas comunidades os moradores sempre comentam e 

cobram sobre esta questão. Perguntam se o prefeito não irá colocar esta água, dizem que 

os postos estão feitos. Sempre que conversa com o prefeito ele fala que é preciso dar 

continuidade com estas obras, mas fala isso para as pessoas e elas parecem que ficam 

sem esperança, porque dizem que a administração passada não colocou esta água para 

eles e agora o tempo está passando e a administração de agora também não está tomando 

as providências. O vereador Nivaldo disse que na reunião passada o nobre vereador 

Fernando fez indicação para recapeamento e melhorias de ruas e também foi cobrado por 

algumas pessoas sobre a Rua Tarcísio Geraldo Andrade que também está precisando de 

melhorias, pois em alguns pontos está parando muito água devido à algumas valas. 

Procurou o prefeito e ele disse que está esperando cair um recurso para fazer o 

recapeamento da rua Tarcísio Geraldo Andrade e também da Avenida Itamarandiba. O 

recurso para melhorias da Avenida Itamarandiba já está disponível e o recurso para 

melhorias da Rua Tarcísio Geraldo Andrade já está para cair. Disse também que quer 

recapear todas as ruas da cidade. É uma notícia muito boa e os moradores ficam na espera 

que este resultado apareça, pois muitas vezes faz remendos nos buracos, mas as chuvas 

vem e os faz novamente. Recapeando faz um serviço de qualidade e duradouro. O 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 

também falou sobre a ligação das águas nas comunidades. Também é muito cobrado, 

assim como o colegas Du Roque e acredita que os demais vereadores, onde algumas 

pessoas já estão um pouco sem esperança, até mesmo devido a este período seco as 

pessoas assustam com a falta de água. Muita gente tem cobrado, em muitas comunidades 

realmente está precisando muito. Algumas pessoas usam a agua dos rios, uma água que 
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não é de qualidade e é preciso que o executivo agilize com estas obras. Outra necessidade 

é a colocação de cascalho nas estradas.  Em muitos lugares, pelo tanto de terra solta nas 

estradas, se começar a chover vão ficar intransitáveis. Já fizeram uma boa parte do 

patrolamento das estradas, tem sido um serviço bem feito, tem também a necessidade de 

fazer as caixas de contenções, várias indicações foram feitas pelos vereadores neste 

sentido e agora já estamos em um período em que já eram para dar início na construção 

dessas caixas, porque o tempo chuvoso já está às portas e é necessário que tenha estas 

caixas de contenção. 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 disse que andando pelas comunidades rurais viu que ainda não 

iniciaram o cascalhamento das estradas. Foi também cobrado sobre esta questão em várias 

comunidades que o pediram para que fosse cobrado aqui nesta casa. Sempre ouve esta 

cobrança vinda do nobre colega Cláudio Monteiro, os demais colegas também cobram. 

Tem ainda muitas e muitas cobranças a respeito do encanamento de água nas 

comunidades rurais. Esteve na comunidade de Ilha e lá tem um poço artesiano que já foi 

feito a bem tempo e os moradores estão cobrando sobre o encanamento de água na 

comunidade. No pátio da prefeitura tinha muitos canos, caixas de água e já está na hora do 

prefeito juntamente com o secretário de obras fazerem o serviço ali. Nas outras 

comunidades que esteve presente que são, São Pedro, São José, Bem Viver as mesmas 

cobranças sobre o encanamento de água. Ainda com a palavra o vereador Cláudio Lafaete 

disse que tempos atrás fez nesta casa uma indicação ao executivo para colocação de um 

portal de boas-vindas à Aricanduva, na chegada de Capelinha e passando pelo local viu 

que já deram início a colocação desse portal. 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, e isso é certo, pois a cada reunião 

aprendem algo que os engrandece, uma troca de conhecimentos e isso é muito importante 

na casa. Podem ver isto ao longo deste tempo. O vereador Geraldo agradeceu o apoio 

recebido aos candidatos deputados estadual e federal a qual estava pedindo voto, levando 

à população, ao cidadão e ao eleitor aquilo que foi desempenhado pelo deputado estadual, 

e pelo deputado federal do nosso município e o resultado foi importante. Ficou muito 
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satisfeito com o resultado obtido. O resultado do deputado Reginaldo Lopes foi excelente, 

graças a Deus muito bem reconhecido pelos aricanduvanos, também Cristiano da Silveira 

muito bem reconhecido pelo município de Aricanduva, Marquinhos Lemes reconhecido pelo 

município de Aricanduva e são deputados que sempre estão ajudando. Lógico que dentro 

daquele leque de deputados que tem conhecimento, que milita, que tem de certa forma 

contato direto, alguns deles tiveram um número de votos expressivo aqui em Aricanduva e 

não vai faltar oportunidade para cobrar deles. Pode citar a Beatriz Siqueira que foi bem 

votada em Aricanduva e com certeza mais por parte do pessoal da educação, porque ela 

foi a relatora da maioria dos projetos da educação na Assembleia Legislativa, então ela se 

destacou neste ponto. Na área federal pelo mesmo jeito, Rogério Correa também foi bem 

votado em Aricanduva e nas oportunidades que tem reivindica algo para Aricanduva. Esta 

é a ideia. Eles recebem voto e cobra deles algum benefício para a cidade, para os cidadãos 

porque é aqui que reside o cidadão, é aqui que reside as pessoas e o município precisa 

receber este reconhecimento daqueles que estão lá para nos representar na esfera 

estadual e federal. De um modo geral a política em Aricanduva transcorreu 

maravilhosamente bem, isso é importante, diferentemente do que tem se visto na mídia 

nacional, esta rivalidade boba e tosca. Estamos vivendo momento de uma rivalidade 

animalesca, por assim dizer. As pessoas com extremo ódio no coração e estamos vivendo 

uma política de extremismo. Aricanduva mostrou-se carinhosa e receptiva com todos 

aqueles que passaram para angariar votos e é isso que tem que ser. Política é sinônimo de 

democracia e democracia não cabe ódio, não cabe estas ameaças toscas que tem visto no 

âmbito nacional. Que possamos ser exemplo de uma política boa, de uma política familiar, 

porque todos tem direito de dizer o que quer sobre política. As vezes as pessoas falam que 

não discute política, religião e nem futebol.   É ao contrário, pois política é para ser discutida 

desde o berço porque quando você vai no mercado comprar uma frauda para a criança, 

você está exercendo política, pois a frauda vai ter impostos embutidos nela e isso tudo são 

hábitos de política. Que possamos assim exercer de uma forma livre e consciente, tudo a 

respeito de política do nosso município, do nosso estado e no Brasil. O vereador Geraldo 

Aparecido disse que reforça o dito pelos vereadores anteriores sobre a questão das 

estradas, sempre tem cobrado isso. A questão de construção das caixas de contenção e 
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desse plano de intervenção para que as melhorias nas estradas causem menos estragos, 

pois abemos que o maior causador de estrago e de degradação ambiental é exatamente 

as estradas e que isso possa sair do papel o quanto antes a questão da construção dessas 

caixas de contenção. Vem defendendo isso desde que entrou nesta casa legislativa em 

2005. É um projeto que precisa ser abraçado. Aricanduva recebeu na semana passada 

uma retroescavadeira nova, não pode garantir, mas tem quase certeza que foi um recurso 

do Reginaldo Lopes no valor de quase duzentos e cinquenta mil reais que ele mandou 

através de transferência especial para o município para estar ajudando na aquisição desta 

retroescavadeira e isso é muito importante. Estão vendo os nossos deputados ajudando o 

município. E se realmente foi recurso de algum deputado que tem alguma ligação, estará 

cobrando para que seja implementado um plano no sentido de recuperação ambiental. 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 deixou 

registrado algumas cobranças. Disse que os servidores continuam a cobrar muito a respeito 

dos salários, o prefeito disse a eles que mandaria para esta casa o projeto, sempre estão 

perguntando se este projeto chegou na casa, mas até hoje ainda não chegou. Os 

vereadores estão aguardando a chegada deste projeto de lei para ser analisado e votado. 

Realmente o salário dos servidores do município estão muito defasados. Outra cobrança é 

a respeito do carro para atender na saúde que até hoje não foi colocado na casa de apoio 

em Belho Horizonte. Pacientes continuam sofrendo pagando uber, pagando táxi, pagando 

ônibus. Infelizmente os vereadores cobram, cobram, mas o prefeito até o momento não 

atendeu e enquanto ele não atender não irá parar de cobrar aqui na casa, pois quem 

necessita desse carro são os pacientes que vão para Belo Horizonte e é de suma 

importância que necessita muito e é preciso que este carro seja colocado na casa de apoio 

o quanto antes. O vereador Osnar disse que como bem dito pelo colega Geraldo Aparecido, 

só tem que agradecer a Deus pelas eleições, onde graças a Deus ocorreu tudo bem e em 

paz. Confessa que ficou um pouco preocupado quando falaram que iria liberar a bebida 

alcoólica no domingo, mas Deus abençoou que passou tudo em paz, sem nenhuma 

confusão e brigas.  Agradece a cada eleitor pela votação, porque a maioria dos deputados 

que as lideranças políticas apoiaram foram eleitas e isso é muito importante para o 
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município. Como novo grupo político escolheram apoiar dois deputados e foram bem 

aceitos. Só tem a agradecer a população que ajudaram a eleger o deputado estadual 

Coronel Henrique e o deputado Federal Euclides Petersen. Deputado Coronel Henrique já 

tem várias emendas no município neste mandato, ele foi trago pelo município através do 

nobre vereador Raimundo Costa e decidiram abraçar a causa e abraçar o deputado que 

está se saindo muito bem. O deputado Euclides, estão dando a ele a oportunidade, 

trazendo ele pra o município, ele tem várias propostas boas. Precisam é cobrar. Deram um 

voto de confiança nele e agora é cobrar. Agradece a todos os eleitores. 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. Disse que sobre as estradas é preciso cobrar 

mesmo porque a coisa está feia. Estão atolando de tanta terra solta. Tiraram o cascalho 

das estradas patrolando e agora elas começaram a afundar. De tanto que ficaram sem 

cascalho que começaram a afundar. Quem achar que está mentindo pode verificar 

pessoalmente ali no topo do morro da Gangaia e ali próximo ao Paulo de Abreu.  Se não 

encontrarem uma maneira de cascalhar e molhar estas estradas, quando chover vão ficar 

intransitáveis. Não é de hoje que vem cobrando o cascalhamento dessas estradas, os 

colegas vereadores também cobram, várias indicações neste sentido e é uma coisa que o 

executivo precisava se preocupar. Acha que só patrolando estão jogando o dinheiro fora. 

Agora, se patrolarem, colocarem o cascalho e molhar acha que pode ficar até um ano sem 

patrolar. Acha que o prefeito e o secretário precisa arrumar uma forma diferente de trabalhar 

a questão das estradas. Se começar a chover não vai se possível rodar por elas. Estão 

falando aqui não é por implicância, o que estão cobrando aqui é a realidade. Passa por 

estas estradas todos os dias e vê a situação. É preciso patrolar, cascalhar, molhar, tirar as 

enxurradas, fazer as caixas de contenções, porque só patrolar não está resolvendo o 

problema. Deixa mais uma vez a cobrança e pede ao senhor presidente que a leve até o 

prefeito e ao secretário para que resolvam o problema para a população e de uma forma 

geral para todos nós. O vereador Cláudio Monteiro agradeceu a todos os eleitores que os 

receberam muito bem, teve a oportunidade de ir em várias casas e foi muito bem recebido. 

A candidata a deputada estadual que apoiou, Lidinha, esposa do Serginho Meireles não foi 

eleita, mas recebeu bastante votos e agradece a população pelo carinho e consideração 



                            Página | 7  
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 07.332.390/0001-46 

 

que tem para com suas pessoas. O deputado federal Euclides foi eleito, estavam o 

apoiando, ele está começando agora, mas espera que se Deus quiser ele irá ajudar muito 

Aricanduva. O deputado estadual Coronel Henrique foi reeleito e já tem ajudado o 

município. A maioria dos candidatos que os vereadores apoiaram foram eleitos e tem 

certeza que o município irá ganhar muito com isso. 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 disse que gostaria de reforçar algumas 

cobranças, pedindo ao senhor prefeito que dê continuidade nas ligações de água. Temos 

a comunidade de Bem Viver, São Pedro, Ilha, como já cobrado por colega vereador. É 

preciso que o prefeito dê continuidades nestas obras, pois a população está necessitando. 

Reforça também o pedido para colocação do carro na casa de apoio. O prefeito precisa 

analisar com carinho a situação, pois o lugar que a pessoa mais precisa é no momento da 

doença. O prefeito precisa pensar e colocar este veículo ali para atender a população. O 

vereador disse que gostaria de registrar mais uma vez uma cobrança, já está ficando até 

cansativo que é a respeito do transporte escolar. Já encaminhou oficio e está aguardando 

resposta. Teve outra licitação no município a respeito e a mesma empresa ganhou esta 

licitação, esteve acompanhando e infelizmente não estão cumprindo com o contrato do 

transporte escolar. Como dito pelos colegas vereadores cobram aquilo que a população os 

cobra. Estão aqui é para isso mesmo. Cobrar também a respeito dos projetos que o próprio 

prefeito esteve aqui na casa e disse que seriam enviados, que é a respeito do reajuste 

salarial, também a respeito do aumento do valor pago pelas diárias e pede a ele que os 

envie o quanto antes para que os vereadores possam estar analisando e aprovando e 

atendendo os anseios dos funcionários. Na oportunidade agradece a Deus por ter passado 

uma eleição muito tranquila em Aricanduva, onde vários candidatos apresentados pelos 

colegas vereadores e demais lideranças políticas foram bem recebidos, foram bem votados, 

a maioria foram eleitos e tem certeza que o pessoal de Aricanduva estará bem representado 

junto a câmara dos deputados estadual e federal e junto ao senado. Agradece aos eleitores 

que deram um voto de confiança ao coronel Henrique que foi apresentado pelo grupo pelo 

vereador Raimundo e junto com ele o apoiaram. Teve uma votação muito boa no município, 

é um deputado que já enviou algumas emendas para o município e agradece também 
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aqueles que deram um voto de confiança no Euclides Petersen, deputado federal que fez 

compromisso com o grupo político em estar sim ajudando Aricanduva. 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 disse que sobre as estradas, hoje mesmo 

foi cobrado por moradores da comunidade que o pediram para conversar com o prefeito 

para que ele mande uma máquina e uns caminhões para a comunidade para colocar 

cascalho em algumas partes das estradas.  Se der uma chuva e adoecer alguém ali só 

conseguem tirar em uma padiola. Disse a esta pessoa que iria cobrar. Pede ao presidente 

que leve a cobrança ao prefeito para que ele possa dar um jeito de enviar estas máquinas 

na comunidade para resolver o problema daqueles moradores. Cascalhar pelo menos 

aqueles pontos que são mais críticos para aliviar um pouco para aquelas famílias.  O 

vereador Raimundo agradeceu aos colegas vereadores que o deram a mão e ajudar os 

dois deputados, coronel Henrique e Euclides Petersen. Foi muito bom, tiveram uma votação 

boa no município. Espera que Coronel Henrique os dê as mãos ajudando o município como 

até já ajudou bastante. O Euclides da mesma forma, tem certeza que o compromisso dele 

com o município é sério assim como os outros deputados que foram apoiados pelos colegas 

vereadores. Muitos deles já ajudaram o município e irão continuar ajudando. Está feliz por 

eles terem sido eleito e sabe que eles irão continuar ajudando o município. 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 as eleições ocorrida no dia 02/10, em Aricanduva, graças a Deus tudo transcorreu 

com muita paz, um clima muito bom, não se viu nenhuma discordância durante o domingo 

de votação, tudo muito tranquilo, os eleitores se respeitando. A população contribuindo 

muito com isso, porque pelo cenário que vem acontecendo no país de muita polarização 

acaba influenciando muito todas as cidades. Aricanduva está de parabéns, todos os 

eleitores estão de parabéns por se comportarem de forma passiva e tranquila. Foram lá e 

exerceram seus direitos em votar naqueles candidatos que acham ser os melhores para o 

país. Ontem mesmo já tivemos vários deputados federais e estaduais, senadores, 

governadores já eleitos em primeiro turno, alguns que irão disputar o segundo turno. Que 
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a população de Aricanduva e do Brasil inteiro saiba escolher bem os candidatos, não no 

caso de Minas que já foi decidido, mas ainda teremos uma eleição presidencial e espera 

que o melhor aconteça para nosso país.   Não poderia deixar de agradecer a cada eleitor, 

a cada pessoa de Aricanduva que pode contribuir ajudando aos deputados que estavam 

apoiando aqui no município. Ficou muito feliz e grato e agradece a cada um. Só tem a 

agradecer aos votos destinados ao deputado estadual Neilano Pimenta, ao deputado 

federal Lafayete Andrada e podem ter certeza que continuarão trabalhando e cobrando 

desses deputados para que eles possam dar continuidade ao trabalho que vem sendo 

desempenhado aqui no município. Já foram vários recursos e tem certeza que depois desta 

votação seus compromissos vão aumentar ainda mais em saber que a população 

Aricanduva é comprometida com aqueles que ajudam e apostam no nosso município. Deixa 

seu muito obrigada a cada um aricanduvano que apoiou e incentivam. 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 três  de outubro de 2022. 

_________________________________________________ 
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