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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia vinte e quatro 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 Sexta 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, Cláudio 

Monteiro Santos, Ricardo Lafaiete Santos Ferreira,  Raimundo Costa Silva e constando a 

ausência do vereador Osnar de Cristo Gomes de Melo. 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 colocou em 

primeira 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 presentes na sessão.  Prosseguindo o senhor presidente solicitou leitura para 

entrada em tramitação do 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. Leitura para entrada em tramitação do 

projeto de lei 016/2022 “Altera a Lei Municipal nº. 639/2020 que dispõe sobre a fixação do 

subsídio dos Secretários Municipais de Aricanduva-MG, e dá outras providências.” Autoria: 

Mesa Diretora da Câmara  Municipal. Os projetos seguem tramitando e aguardando parecer 
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das comissões competentes. Com a palavra o senhor presidente disse que os projetos 

seguirão aguardando o parecer das comissões para após serem votados pelo plenário. 

Como acompanhado por todos, na última reunião deram entrada nesta casa vários projetos 

que versa sobre o plano de carreiras dos funcionários. Acha isso muito importante para 

valorização de todos os profissionais e nada melhor que aproveitar o momento para 

também conceder uma reajuste para os secretários municipais. Todos sabem da 

defasagem de seus subsídios principalmente de acordo com os municípios vizinhos. É justo 

conceder a eles este reajuste para que eles possam continuar desempenhando seus 

trabalhos com qualidade e para que os vereadores possam continuar fazendo suas 

cobranças. Sem dúvidas nenhuma que a partir do momento que você concede uma 

reajuste, com certeza o funcionário vai trabalhar com mais boa vontade ainda, mais 

satisfeitos e a tendência é de render bons frutos ao município.  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 disse que em fevereiro de 2022 indicou ao executivo municipal que contratasse um 

profissional da saúde na área da psicologia para atender na rede municipal de ensino. Este 

trabalho está sendo realizado e gostaria de agradecer e parabenizar ao executivo. É um 

trabalho de muita importância, porque direciona nossos jovens e adolescentes. Este 

trabalho está sendo feito na escola estadual, porque a maioria dos adolescentes estudam 

lá. O vereador Nivaldo 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 

agradeceu a presença do secretário de obras. Disse que as vezes os vereadores fazem 

algumas cobranças a respeito das obras e hoje com a presença do secretário deixa claro 

que ele está acompanhando de perto as reuniões e isso é muito importante. Parabenizou 

também a realização do evento promovido pela igreja evangélica Assembleia de Deus. Um 

evento muito bom e que movimentou a cidade, foram três dias de festa e estava muito bom. 

Muita gente precisando ouvir a palavra de Deus que é necessário na vida de todos nós. 

Muitas pessoas acompanharam de perto e isso ajuda muito na fé das pessoas. O vereador 

Donizete aproveitou a presença do secretário de obras, para fazer um questionamento, 
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uma vez que são muito questionados sobre o quando será feito a ligação dos poços 

artesianos que foram feitos nas comunidades. As vezes perguntam para os vereadores que 

também muitas vezes não tem nenhuma resposta correta. Deixa a cobrança mais uma vez 

registrada.  O 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 disse que 

gostaria de deixar apenas uma cobrança sobre a saúde. É que os médicos vão atender nas 

comunidades rurais e não estão levando remédios. Os moradores da área rural tem 

cobrado isso e por isso está registrando a cobrança na casa. O médico vai atender na zona 

rural, o paciente já tem que tirar aquele dia para consultar e depois tem que tirar outro dia 

para vir aqui na cidade para buscar o remédio. Será que não está tendo remédio na 

farmacinha básica para levar para os pacientes ou o que é que está acontecendo. Precisa 

saber o que está acontecendo. Antes os médicos iam atender nas comunidades rurais e 

levava os remédios. Porque hoje isso não mais está sendo feito? Deixa seu questionamento 

sobre esta situação que está acontecendo na área da saúde. 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. 

Cumprimentou os assistentes presentes e disse que até comentou sobre isso na casa na 

reunião passada. É que as vezes há esta falta da assistência e quando tem algum projeto 

mais interessante aí participam mais pessoas, mas o Nego do Deni e o Tá eram sempre 

presentes. Ultimamente estão faltosos. Sempre diz que a cada reunião é um momento de 

aprendizagem e a casa se mostra cada vez mais inteirada sobre os assuntos legislativos e 

de certa forma mais aprofundada com as legislações tanto do município quanto estadual e 

a nível federal. Isso é importante. Quem ganha com isso é a sociedade, porque aqueles 

que aqui estão, estão representando parcela da comunidade. Parcela especifica mais de 

um modo geral  podem dizer que cada um representa toda comunidade, mas todos sabem 

que cada vereador tem uma parcela ou um local onde tem uma atuação mais especifica e 

empenha de certa forma mais. Ultimamente estamos passando aqui na casa legislativa por 

modificações nas leis municipais, Regimento Interno e agora, acredita que irão caminhar 

no mesmo sentido em relação a Lei Orgânica. Na semana passada estava ouvindo um 

artigo que várias municípios de nossa região estão passando por isso. Ouviu em um 
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podkest sobre o município de Teofiliotoni que está atualizando a sua lei orgânica. Crê que 

passado aí desde 1996 até a atualidade poucas foram as alterações da constituição 

municipal e alteração estas que acabou não entrando no cerne de determinadas questões   

e vê que quando faz uma leitura mais atenta da  lei orgânica e regimento interno acabam 

se batendo em determinadas matérias e há a necessidade da correção, da atualização 

desse nosso sistema jurídico municipal. Isso é importante e que possam trazer discussões 

a respeito, porque esta é a realidade do município e é o que precisa ser feito. Na atualidade 

os meios de comunicação, as mídias sociais estão muito presentes na vida de todos e as 

pessoas se dão o prazer de fazer pesquisas rápidas e alguns se intitulam conhecedores de 

direito. Principalmente nesta época de política ouve muita gente xingando TSF, STJ, juízes. 

Acha interessante e até pensa que não estudou direito, porque algumas discussões são 

estranhas, porque que faz uma faculdade de direito durante cinco anos, as vezes 

determinada discussão os deixa um pouco atentos, exige uma concentração e uma 

disciplina maior para que possam dar uma opinião. Esta opinião repentina, mesmo de quem 

é conhecedor de direito é um tanto desacerbada e perigosa. Agora quando ela parte do 

leigo em determinados pontos prefere se calar.  Quando alguém o convida para discutir 

questões de votações ou de decisões judiciais, determinadas delas não discute e prefere 

se calar, porque vai estar entrando em uma área que tem um pequeno conhecimento e a 

pessoa as vezes não tem o conhecimento adequado e ela se sente no censo comum que 

tem razão daquilo que está falando e a vezes se olhar em um conjunto jurídico, um conjunto 

da obra, não. Entende que a maioria das decisões, tanto do STF ou dos Tribunais tem 

abraçado a Constituição Federal. Ainda com a palavra o vereador Geraldo disse que nesta 

semana que antecede a eleição, pede a todos que faça um momento de oração, um 

momento de consciência e que busquem em seus íntimos aquilo que é melhor para nosso 

país, aquilo que é melhor para nossa sociedade e nosso município. Essas brigas, essa 

elevação que houve ultimamente, principalmente nos últimos quatro anos, onde vemos 

cidadãos brigando entre si por causa de política, atirando, matando, um desrespeito total 

as leis. Ainda querem o convencer que o Brasil está se organizando. Usar um tema “Deus, 

Pátria, Família” e aí em cima desse tema podemos tudo, inclusive matar família, usar Deus 

onde e quando for conveniente para determinados e a pátria que se foda. É mais ou menos 
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assim o que está acontecendo no nosso Brasil. Uma política desastrosa do governo federal 

que se incide na população como um todo na questão de ódio, fazendo com que cidadãos 

ficam uns contra os outros, pessoas ficam umas contra as outras. Isso não partiu de baixo, 

partiu de cima o que é mais terrível. É incentivado e institucionalizado pelo governo federal. 

É uma coisa que para quem tem filhos, para quem tem família, é preciso sentar, conversar 

e orientar bastante, porque aquilo que vem de onde não deveria vir, que seria das 

instituições governamentais superiores é terrível. De sua parte, se arrepia quando vê ou 

quando ouve governantes falar que tem que fuzilar os outros. Fuzilar o outro porque é seu 

adversário. Não está conversando no Brasil e sim em países lá na área do Oriente Médio 

onde alguns países são assim. Somos um país, em que pese, como disse Darci Ribeiro, a 

nossa população em sua maioria é originária de estupro coletivo, mas ainda a todo rigor 

presamos pela democracia em que pese a nossa Constituição Federal ainda ser nova, em 

relação ao comparado principalmente com o Estado onde todos trazem ele como 

paradigma que é os Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é de mil 

setecentos e alguma coisa. Nossa Constituição Federal é de 1988 e todo dia sofre uma 

alteração. Já tem quase duzentas emendas constitucionais e colocam lá determinadas 

coisas que são inacreditáveis, como foi a alteração de agora da constituição federal para 

colocar um estádio de emergência durante o período eleitoral. É fazer a vontade de 

determinadas partes. Pede nesta última semana eleitoral que mantemos em oração, em 

vigília para que Deus possa realmente nos orientar e trazer para nós aquilo que for melhor 

para nosso país. Não está aqui querendo usar o nome de Deus em vão como está 

escutando dia e noite na televisão, tanto em igreja católica quanto em igreja evangélica e 

eles querendo escolher quem é e quem não é cristão. É uma palhaçada o que estão 

fazendo ultimamente. Se coloca em um plano onde não é nem direita e nem esquerda. 

Prefere ficar centralizado e com a questão de honestidade e democracia que preza e que 

tem. 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 Cláudio 

Monteiro disse que gostaria de aproveitar a presença do senhor secretário de obras e 

cobrar mais uma vez sobre o cascalhamento das estradas. As chuvas estão começando, 

graças a Deus já tivemos um boa chuvinha, o tempo está bom, mas as estradas ainda estão 
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sem cascalhar. No dia de hoje o ônibus foi próximo de sua casa e voltou para trás porque 

não conseguiu subir. Sempre cobra este assunto, acha o trabalho do secretário de grande 

importância, acha ele muito esforçado, sempre que manda mensagem ele sempre 

responde. Pede a ele para que cascalhe as estradas pelo menos nos pontos mais críticos. 

Antes de começar a chover já teve que parar com os ônibus escolar. Tem também as 

pessoas que rodam bastante pelas estradas, tem também os carros da própria prefeitura 

que rodam direto e estraga muito os carros na época das chuvas. Traz muitos prejuízos 

para os proprietários dos carros e para a própria prefeitura. Agradece muito ao secretário, 

pessoa muito boa e educada. Pede a ele que olhe com carinho sobre o cascalhamento das 

estradas. Tem também a questão da construção das caixas de contenção. Sempre cobrado 

pelos vereadores não só neste mandato, mas já vem de um longo tempo. Este ano não foi 

possível a construção dessas caixas, mas deixa a cobrança para que no ano vem este 

serviço seja feito, pois ele é de extrema importância. 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 deixou registrado uma solicitação ao executivo 

para que o mesmo possa responder os ofícios que foram encaminhados, porque são 

cobranças que não são apenas do vereador. São cobranças feitas pela população e os 

vereadores precisam trazer a resposta para os munícipes. Estão aguardando estas 

respostas, já foram enviados requerimentos a mais de cinco meses, não obtiveram nenhum 

retorno, da mesma forma que foram enviados vários ofícios e nenhum deles foram 

respondidos. Estão aguardando estas respostas aqui na casa. O vereador Ricardo disse 

que gostaria de informar aos servidores públicos que estiveram presentes aqui na casa e 

também aos demais que os vereadores estão empenhados analisando os projetos que 

deram entrada na casa. Tiveram reunião durante a semana passada no intuito de estuda-

los para poder votá-los o mais rápido possível. 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 quando soube que haviam começado a fazer as caixas 

de contenção ficou muito feliz. Isso trará vários benefícios para o município. Muito bom para 

as nascentes de água e também muito bom para as estradas. É bom já ir fazendo o 

cascalhamento e também as caixas de contenção. Acha que o secretário de obras tem 
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muita experiência. Vê que ele sempre está acompanhando, olhando para que seja feito o 

correto. Pelo menos em questão de espaço as estradas estão muito boas, não tem buracos. 

O secretário conhece as estradas do município muito bem e sabe como elas são. Elas são 

lisas, algumas áreas perigosas. É bom ir fazendo as caixas de contenção e cascalhar pelo 

menos aquelas partes mais perigosas, porque o município é bem grande. Sabe que os 

caminhões da prefeitura são poucos, as vezes o prefeito consegue arrumar mais alguns, e 

aí faria muito serviço em um menor tempo. Mas tem certeza que o secretário irá dar 

sequência nos trabalhos porque isso vai ajudar muito os munícipes. 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 

algumas cobranças feitas pelos vereadores, esteve conversando com o secretário de obras 

antes da reunião e gostaria apenas de fazer uma reflexão. Quando se iniciou o mandato, 

todos sabem da situação que se encontrava as estradas. Muitos lugares que tinham quatro, 

cinco e até oito anos sem ver uma máquina. Durante este mandato podem ter certeza que 

não teve um local que não teve um patrolamento, que não teve uma máquina que não 

esteve trabalhando. Isso é um trabalho muito importante que vem trazendo resultados para 

toda população. Sobre o cascalhamento, ele terá início agora a partir de novembro em 

todos os pontos críticos. A secretaria de obras esteve conversando com os motoristas, 

principalmente os do transporte escolar que estão todos os dias transitando nas estradas 

rurais que puderam relatar os pontos estratégicos. A partir de novembro estarão 

cascalhando todos os pontos mais acidentados que requerem se dúvida nenhuma uma 

atenção maior, principalmente aqueles pontos críticos que sempre paralisam os veículos 

durante o percurso. Sobre a construção das caixas de contenção, todos sabem que isso 

dependerá mais dos maquinários, isso porque o serviço que tem no município é muito 

grande, sendo que o município é extenso e o maquinário é pouco, mas já vem sendo feitas 

algumas caixas de contenção e acredita que nos próximos meses e nos próximos anos o 

executivo estará sim aumentando muito mais o número de caixas construídas. Sobre a 

questão das águas, sobre os poços artesianos, na comunidade de São José todas as redes 

estão sendo instaladas. Em Bem Viver já foi levado para lá todo encanamento e na 
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comunidade de Ilha está faltando agora apenas a Cemig para fazer o ligamento. Pelo que 

conversou com o secretário crê que nos próximos meses, ainda este ano estas redes serão 

ligadas para atender a população de Aricanduva. Estará conversando com o secretário, 

fazendo visitas nestes locais e acompanhando, pois isso é muito importante, pois sem água 

a população fica inteiramente paralisada. Isso é um dos grandes compromissos que 

precisam ter que é colocar água para toda população. Deixa claro que sobre as estradas, 

todas estão patroladas, até os galhos onde qualquer munícipe pode estar deslocando com 

seus veículos, seja de carro ou de moto. O presidente disse que sobre a festa da igreja 

Assembleia de Deus, tem a dizer que é um evento muito importante, o último evento 

realizado foi em 2019 devido à pandemia ficou dois anos sem acontecer o evento, sendo 

2020 e 2021.  Pode estar presente no sábado e gostaria de agradecer o convite. Evento 

muito importante para todos os munícipes, sempre tratando de nossa fé. A igreja tem um 

papel muito importante na sociedade. Sempre que tem um evento assim, sempre há a 

participação de muita gente e isso é muito bom. A igreja tem uma importância muito grande 

na vida de todos nós para cuidar de nossa espiritualidade e de nossa fé. Igreja é para pregar 

o bem e que isto não se confunda, como estamos vendo acontecer no nosso país. A igreja 

está sendo usada por algumas pessoas que não vê com eles o temor de Deus, ao contrário, 

só levam a discórdia.  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 vinte e quatro  de outubro de 

2022. 
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