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ATA DA SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia vinte e um 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 Oitava 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 da indicação 006/2022 de autoria do 

vereador; Nivaldo Aparecido que indica ao senhor prefeito municipal a realização de 

limpeza e manutenção geral dos bueiros da Avenida Itamarandiba, no centro de 

Aricanduva. Prosseguindo o senhor presidente colocou em segunda 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.  

Pedindo para fazer uso da palavra o vereador Osnar de Cristo fez requerimento verbal 

solicitando que se fizesse também a votação do referido projeto de lei complementar 

015/2022 de forma agilizar os trabalhos do legislativo, tendo em vista haver muitas matérias 

na casa aguardando discussão e votação. O senhor presidente então colocou o 

requerimento do nobre vereador Osnar em votação do plenário pelo sistema aberto de 

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

Aprovado o requerimento, o senhor presidente colocou em única votação do plenário, pelo 
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sistema aberto de votos 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” e ao 

final da votação o mesmo foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores.   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 Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais 

uma oportunidade. O vereador Nivaldo falou sobre sua indicação onde solicitou o 

recapeamento da Avenida Itamarandiba, que em alguns pontos se encontram danificados. 

Não é a Avenida toda, mas sim alguns pontos. Em conversa com o prefeito ele disse que 

seria feito o recapeamento da Avenida e que inclusive já tinha o recurso, mas acha que 

enquanto isso poderiam já estar fazendo a manutenção e a limpeza dos bueiros, dos 

chamados boca de lobo que se encontram aterrados com terras trazidas pelas enxurradas, 

causando o entupindo dos mesmo e diante disso a água não escoa. Deixa registrado sua 

cobrança e espera que o executivo o atenda. Aproveita o momento para agradecer, pois 

várias indicações de sua autoria feitas nesta casa, a maioria foram atendidas. Espera que 

esta também seja atendida. O vereador Nivaldo desejou boa semana 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 foi procurado por um morador da comunidade 

de Ilha que cobrou a respeito da estrada dizendo que ela está muito cheia de buracos, muito 

tempo que não é patrolada e em conversa com o prefeito ele disse que já encaminhou a 

patrol para fazer o patrolamento da mesma.  O vereador reforçou a cobrança a respeito da 

iluminação pública da cidade. No bairro Alvorada tem algumas partes ainda bem escuras e 

os moradores sempre estão cobrando providências.  Gostaria que a cobrança fosse levada 

ao conhecimento do prefeito para ver o que pode ser feito a respeito. 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. Disse que complementando a fala do colega Donizete 

a respeito da comunidade de Ilha, também recebeu algumas fotos no celular relacionadas 

a estrada que realmente está péssima. Os moradores o pediram para que cobrasse do 

executivo o patrolamento e cascalhamento da estrada dali. Vem cobrando nesta casa 
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também a respeito do encanamento de água para os moradores da comunidade de Ilha já 

faz bem tempo. Já fez indicação com a solicitação ao executivo. Os moradores da 

comunidade de Ilha usam a água que vem do rio Itamarandiba. Outro dia recebeu fotos que 

os moradores o enviaram e pode ver a cor que a água estava. Não tem como eles 

continuarem usando daquela água que não é própria para consumo. Deixa a cobrança ao 

executivo sobre a questão da comunidade de Ilha. Aproveita a oportunidade para cobrar a 

respeito da Rua da Saudade, onde solicitou através de indicação para que fosse feito ali 

uma rede pluvial e bueiros. Chegou a época das chuvas e irá acontecer a mesma coisa que 

aconteceu ano passado. No local passa muita enxurrada, a água entra dentro das casas 

dos moradores, entrando na porta da sala e saindo pela porta da cozinha. Pede ao prefeito 

para tomar providências a respeito daquela rua também. 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 o assistente Nivaldo presente na sessão. Disse que a poucos dias houve o 

falecimento do pai do Nivaldo e é com pesar que ouve estas notícias. Também faleceu 

nesta semana o Zé Tatu, um grande colega de infância, viveram juntos momentos de 

grandes alegrias, principalmente relacionados à campo de futebol e quadra.  Tem alguns 

causos de polícia a respeito do Zé Tatu e interessante é que foi uma pessoa que um dado 

momento acabou trazendo alguns problemas quando trabalhava em Aricanduva, sempre 

dava algum transtorno a noite e no outro dia a tarde já estavam juntos brincando e jogando 

bola na quadra da praça. Que Deus conforte toda família neste momento de tristeza, porque 

estas perdas, ainda que ele tenha passado por um período de doença é traumáticas e ainda 

mais pela idade que tinha. Uma pessoa muito jovem. O vereador Geraldo Aparecido disse 

que gostaria de agradecer ao executivo na pessoa do secretário de obras que tem atendido 

as manifestações para concertos e arrumação de estradas. Todos sabem que neste 

período chuvoso tem estes transtornos e graças a Deus, porque estávamos todos aflitos 

com as chuvas. Como sempre diz aqui, a gente sabe que vai chover, então é preciso 

prepararmos para aquilo que a chuva proporciona de desagradável, mas o que ela traz de 

bom é imensamente maior. Ainda com a palavra o vereador Geraldo Aparecido disse que 

gostaria de comentar, ainda que não houve a manifestação do executivo a respeito, em que 
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pese ter visto nas páginas sociais a apresentação de uma van. Esta van é fruto de emenda 

impositiva de vereadores dessa casa. Cobra do executivo que não houve esta devida 

manifestação, entende que como houve recursos de vereadores, de emenda impositiva, 

isso deveria ficar de certa forma esclarecido na apresentação do veículo. É uma cobrança 

que faz, não sabe quem apresentou a van para a sociedade, mas que se faça as correções 

necessárias para que se apresente o veículo como aquisição, mesmo que em partes, 

porque sabe que não foi todo o recurso, mas mesmo que em partes de emenda impositiva 

dos vereadores dessa casa. Os vereadores foram; sua pessoa, Cláudio Monteiro, Fernando 

Monteiro, Nivaldo Aparecido e Raimundo Costa. Houve uma parcela muito boa para 

aquisição do veículo e espera que tenham um momento aí para fazer as devidas 

apresentações. 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, mais uma 

oportunidade e 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 deixou registrado uma cobrança, disse que até já conversou com o secretário que 

é sobre uma água que está passando por cima de um aterro em São Leão, perto da 

residência da Dona Rosária do Dito do Necreto. Na sexta- feira que passou por lá viu o 

problema, falou para o secretário, mas ontem passou por lá novamente e o problema ainda 

continuava. Espera que o secretário mande desenterrar a manilha no local, porque água 

vai só desbarrancando e chegando próximo da estrada. Se chegar na estrada vai ser um 

serviço mais complicado para ser feito.  Deixa registrado mais uma vez a cobrança, pois se 

chover grosso vai levar todo o aterro embora e a estrada vai ficar intransitável. Conta com 

a compressão do secretário em estar indo ali e resolvendo o problema. Sobre a iluminação 

pública, pede para que o executivo dê uma verificada na Rua Santa Luzia, pois a rua está 

muito escura e os moradores estão cobrando a iluminação da mesma. A população cobra 

dos vereadores e os vereadores cobram do prefeito e dos secretários, pois já faz tempo 

que o pessoal cobra estas iluminações. 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 dos colegas vereadores a respeito 

da iluminação pública. Temos a Rua Hozanan de Melo que está precisando de iluminação. 
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São apenas duas ruas que ligam o centro da cidade ao bairro Alvorada, ruas que são bem 

transitadas, tem o pessoal da Assembleia que passa por ela a noite para vir aos cultos e a 

rua escura se torna muito perigoso. Tem também a rua Santa Luzia que tem vários 

moradores e não tem a iluminação pública. O vereador solicitou mais uma vez a respeito 

da ligação de água na comunidade rural de Ilha e nas demais comunidades onde estas 

obras estão paradas. Precisa que deem continuidade nestas obras, pois em seu ponto de 

vista elas são prioridades.  Vê o executivo fazendo algumas obras que talvez poderiam 

estar adiando um pouco para frente e fazendo essas ligações de água para a população. 

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 falou 

sobre a comunidade de Ilha, disse que já foi cobrado também várias vezes pelos 

moradores. Acha que o correto ali é levar a patrol e levar também os caminhões para já 

fazerem também o cascalhamento daquelas estradas. Lá não é um serviço grande, mas é 

um serviço difícil. Acha que poderiam ir e fazer todo o serviço de uma só vez e resolver o 

problema daquela comunidade. Se não puder fazer tudo de uma vez, fazer pelo menos os 

pontos mais necessitados.  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 a respeito da van nova que chegou no município, e para a 

população tomar ciência, como já comentado pelo vereador Geraldo Aparecido, deixa claro 

que para aquisição da mesma, tem recursos dos vereadores. Não houve ainda uma nota 

colocando a participação do legislativo, mas deixa claro para todos que houve a 

participação do legislativo na aquisição da van para melhor atender a população, 

principalmente aqueles pacientes que precisam se deslocar para Belo Horizonte e 

Diamantina. Foi pensando em mais conforto para a população que os vereadores indicaram 

este recurso para a compra desta van. Lógico que não foi recurso cem por cento do 

legislativo, mais foi um boa contribuição no valor de mais de cento e sessenta mil reais, 

onde o executivo pode estar comprando este veículo tão importante para o município. É de 

grande importância o trabalho que o legislativo vem desempenhando no município e que 

vem trazendo benefícios para a população. Podem ver isso no cenário federal, no novo 
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governo eleito, onde ele vem trabalhando para tentar formar sua base para que consigam 

aprovar projetos que são importantes para o país. Aqui no município tem um legislativo que 

sempre trabalhou junto ao executivo buscando sempre o melhor para a população. Em 

cada trabalho feito pela administração, em cada detalhe tem a parcela do legislativo, pois 

tudo depende em o orçamento ser aprovado para que possam realizar obras, em questões  

de saúde, educação, segurança, cultura e no geral. O legislativo vem somando e muito para 

que possam proporcionar dias melhores aos munícipes. Sobre os projetos que tramitam na 

casa, deixa claro que todos estão sendo analisados, estão sendo estudados, de forma 

alguma estão parados, os vereadores estão se reunindo todas as quintas –feiras, em alguns 

dias ficam até o dia inteiro estudando para que possam trazer um melhoramento em todas 

as circunstâncias. Assim que os projetos estiverem aptos serão colocados em votação e 

que cada vereador possa decidir o que for melhor para o município e também para os 

funcionários. 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 um de novembro de 2022. 

_________________________________________________ 

 Fernando Monteiro Santos  

Presidente 

_________________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

Vice-Presidente 

_______________________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 

1º Secretário 

_______________________________________________ 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 

_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 

Vereador 

________________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 

Vereador 
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________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

 

______________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vereador 

__________________________________________________ 

Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Vereador 

 


