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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia sete de novembro 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 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 

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 

oficio 004/2022 recebido na casa, de autoria da comissão dos servidores públicos 

municipais que solicitam desta colenda casa legislativa que sejam envidados esforços para 

verificar junto ao Poder Executivo a respeito da concessão de recomposição monetária nos 

vencimentos dos servidores públicos municipais conforme autoriza o artigo 37, X da CF/88 

e o artigo 8º, VIII da LC 173/2020. Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor 

presidente solicitou leitura da indicação 005/2022 de autoria dos vereadores; Nivaldo 

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

que indicam ao senhor prefeito municipal a realização de irrigação e manutenção do jardim 

da Praça da Matriz em Aricanduva. Em seguida o presidente colocou em segunda votação 

do plenário pelo sistema aberto de votos 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” e o mesmo ao final foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. 
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Prosseguindo o senhor presidente colocou em primeira discussão do plenário o projeto de 

Lei Complementar 015/2022 “Dispõe sobre a revogação dos artigos 18 e 19 da Lei 

396/2010 que dispõe sobre Serviço Público de transporte individual por Taxi e Mototáxi no  

Município de Aricanduva e dá outras providências”. Autoria: Poder Executivo Municipal. 

Com a palavra e em sua discussão o vereador Geraldo Aparecido disse que como dito em 

reunião de comissão, a alteração que se propõe pelo executivo entende ser uma alteração 

da retirada de uma exigência de se passar por esta casa legislativa para uma votação de 

quem receberá a concessão para trabalhar de taxista em Aricanduva. Como disse antes, 

sinceramente entende desnecessária, uma vez que a execução do serviço público e os 

modos de como será a escolha, são critérios da administração pública, do executivo. O 

executivo tem este poder discricionário de fazer esta escolha e com certeza ela dar-se em 

respeito as normas constitucionais. Agora qual parâmetro irá ser usado, com certeza o 

município irá editar normas para tanto. Quando se coloca esta exigência de se passar pelo 

crivo da casa, entende até um desconforto para a câmara. Até pede desculpas se algum 

outro colega vereador entender de outra maneira. Acha um desconforto porque pode um 

ou outro vereador ficar preso nesta lista que for enviado pelo executivo. Se o executivo faz 

suas escolhas com seus critérios, cabe a câmara a fiscalização. Suas parte é a fiscalização, 

tanto na escolha, quanto na fiscalização e execução dos serviços públicos. Até discutiu em 

comissão porque o projeto de lei em questão fala em um artigo que será concedido um táxi 

para cada mil habitantes e na sua humilde opinião acredita que pode ser colocado até mais. 

Isso são serviços onde aquele que provou a melhor prestação de serviço irá ficar no 

mercado. Entende que até de sua própria parte irá propor uma modificação dessa norma 

para que seja colocado no máximo quinhentos habitantes.  O vereador disse que gostaria 

apenas de esclarecer que a lei 12.468 de 26 de agosto de 2011 que trata das questões dos 

taxistas, que regulamenta a profissão de taxistas no Brasil, ela não traz nenhum critério 

quantitativo a respeito. Ela vai trazer alguns critérios mas são de exigência de que o taxista 

precisa ter. Aquele que pretende a se candidatar, deve prestar a atenção nesta lei federal 

especialmente em seu artigo terceiro que vai trazer algumas exigências para o candidato 

que se pretende a uma vaga. O vereador fez uma leitura literal do artigo 3º da lei federal 

12.468. Disse que além da norma municipal tem uma norma federal que vai delimitar 
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algumas normas que a própria lei municipal já precisa tratar dela, mas o artigo 3º trata das 

normas gerais para aquele que se pretende a ser candidato na vaga de taxista. Com a 

palavra e em sua discussão o vereador Osnar disse que quando o nobre vereador Geraldo 

fala a respeito do projeto, onde ele entende que seria uma organização do executivo e até 

concorda com ele, mas em conversa interna entre os vereadores, todos estão de acordo 

com o projeto, mas sua preocupação é que isso não venha a prejudicar os taxistas que já 

estão atuando no município. Sabe que com a aprovação da lei, isso ficará a cargo do 

executivo. O prefeito vai passar a placa da maneira que ele bem interessar, uma vez que 

aprovando o projeto estão tirando qualquer poder de cobrança documentado pela casa. 

Confiam no executivo e por isso estão todos de acordo. Espera que com isso não venham 

a prejudicar nenhum taxista que já atua em Aricanduva. 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. No uso da palavra franca o vereador 

Nivaldo cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador 

Nivaldo falou sobre a sua indicação em conjunto com alguns dos colegas vereadores, 

indicando ao executivo municipal que se faça um melhoramento na questão da irrigação da 

praça da Matriz. Há muito tempo a irrigação da praça vem sendo feita de forma manual, 

tem uma caixa onde é depositada a água e depois o jardineiro vem com a mangueira 

fazendo a irrigação. A indicação é pedindo ao executivo que se faça um projeto de uma 

irrigação moderna para melhorar ainda mais o jardim. A planta precisa também de 

adubação, poda e as arvores do canteiro central já tem bastante tempo que não é realizada 

a poda delas. É uma cobrança dos moradores que residem próximo a elas. Eles dizem que 

ali é muito perigoso acidentes devido as árvores tampar a visão dos pedestres e motoristas. 

Espera que o executivo realize este trabalho para melhoramento da cidade. 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 Donizete disse que 

reforçando a fala do colega Nivaldo, a indicação é para que as coisas vão melhorando, a 

cidade vai evoluindo e é necessário que tenha também uma praça bem cuidada e para isso 

é preciso que se faça a irrigação, faça a adubação. Esta é sua ideia e a indicação é para 

que o executivo veja a possibilidade de um melhoramento no sistema de irrigação. O 
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vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Cláudio Lafaete 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. 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, mais um aprendizado.  Disse 

que os serviços nas estradas continuam. Passou hoje por um local onde iniciaram um 

trabalho com a compactação, um serviço que o vereador Cláudio Monteiro sempre cobra 

aqui na casa e acredita que todos os demais vereadores pretendem e entendem ser o 

melhor. Que se faça a análise dos locais onde piora na época das águas e providenciem 

um ajuste, uma arrumação adequada para que o trânsito não seja impedido. O vereador 

Geraldo Aparecido disse ainda que gostaria de deixar registrado sobre o falecimento da 

dona Maria do seu Crisantino. Uma pessoa que desde criança tem um apreço muito grande 

e que sempre os recebia com um carinho enorme quando rondava por aqueles quintais a 

procura de manga e jabuticaba. Deixa seu pesar e que Deus conforte toda família. 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 deixou registrado 

mais uma vez a respeito do carro da saúde na casa de apoio em Belo Horizonte. Falou aqui 

que só pararia de cobrar quando o prefeito enviasse o carro para lá e acha que já está 

passando é da hora e muito. Espera que uma hora o coração do prefeito irá tocar e ele irá 

mandar este veículo para lá, porque o município tem muita condição sim em mandar este 

carro para lá. Acha que o que está faltando é apenas a boa vontade. Cobra aqui porque 

quem vai para Belo Horizonte é que passa pelas dificuldades. É preciso que os vereadores 

cobrem do executivo e representem os pacientes nesta casa. Neste final de semana foi 

uma dublô, mas ela foi porque os passageiros não couberam na van.  Ela não foi exclusivo 

para dar assistência a estas pessoas em Belho Horizonte. Ela foi apenas levar pacientes. 

O vereador Osnar também deixou seus sentimentos a todos os familiares da dona Maria 

do senhor Crisantino e que Deus os conforte. 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. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

Ricardo Lafaiete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais um dia. O vereador 

Ricardo reforçou a solicitação do colega vereador Osnar a respeito do carro da saúde para 
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atender na casa de apoio em Belo Horizonte. Disse que sempre estão cobrando aqui na 

casa e espera que o prefeito dê um jeito em estar disponibilizando este veículo e resolvendo 

esta situação. Se cobram aqui na casa é porque são cobrados pela população e estão aqui 

é para isso mesmo. A respeito do oficio de autoria da comissão dos servidores e recebido 

na casa, tem certeza que todos os vereadores estão empenhados em cobrar do executivo 

esta atualização em seus salários. 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 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 os projetos que estão tramitando na casa, deixa claro que os vereadores estão 

se reunindo todas as semana, nas quintas-feiras, além das reuniões ordinárias para tratar 

dos assuntos, principalmente em relação aos projetos relacionados ao plano de carreira. 

Todos os funcionários podem ficar tranquilos que estão aqui estudando e buscando o 

melhor para que no final possam aprovar algo que seja satisfatórios para todos. Estão aqui 

sempre trabalhando e estudando os projetos para no final poderem trazer um resultado que 

seja bom para a população e principalmente para todos os funcionários do município. 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 sete de novembro de 2022. 

_________________________________________________ 

 Fernando Monteiro Santos  

Presidente 

_________________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 

_______________________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 

_______________________________________________ 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 
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_______________________________________________ 

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 

 


