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ATA DA SEPTINGENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARICANDUVA. 

Realizou-se no dia treze de fevereiro do ano de 2023, 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 Septingentésima Primeira Reunião Ordinária da Câmara Municipal, sob a presidência 

do digníssimo vereador, o senhor Ricardo Lafaiete Santos Ferreira. O senhor presidente Ricardo 

Lafaiete 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: Ricardo Lafaiete Santos Ferreira, Raimundo Costa Silva, Geraldo Donizete Santos, 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira, Geraldo Aparecido Santos Paranhos, Osnar de Cristo Gomes de 

Melo, Nivaldo Aparecido Santos, Fernando Monteiro Santos, Cláudio Monteiro Santos. 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. Dando prosseguimento com a ordem do dia o senhor presidente apresentou aos 

vereadores os novos servidores da câmara municipal que estarão na casa para atendê-los sempre 

da melhor forma possível. Comunicou também que por motivos técnicos a Sessão Ordinária do dia 

não estava sendo transmitida, mas estava sendo gravada e seria transmitida assim que possível. 

Abrindo a segunda parte -ordem do dia o senhor presidente solicitou leitura de indicação 001/2023 

de autoria do vereador Cláudio Lafaete Chaves Oliveira que indica ao executivo municipal que 

sejam adotadas, por meio do setor competente, providências no sentido de se proceder à limpeza 

da Rua da Saudade- na chegada de Capelinha à Aricanduva- altura dos números 925 a 1025, nas 

proximidades da residência do senhor Ronaldo Pedreiro. Com a palavra o vereador Cláudio Lafaete 

falou sobre sua indicação, esclarecendo que foi muito cobrado pelos moradores daquele local que 

relataram grandes transtornos devido ao acúmulo de areia e terra que foram trazidas para a pista 

pelas enxurradas. Apresenta a indicação para que a mesma seja levada ao executivo para que 

providências sejam tomadas o mais rápido possível. 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 Raimundo Costa Silva cumprimentou a 

todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador falou a respeito das estradas que 

estão muito ruins e pede ao executivo que dê um jeito de mandar arrumá-las o mais rápido possível. 

As estradas são muito transitadas, até mesmo pelos veículos da própria prefeitura.  Na sexta-feira 
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foi uma máquina trabalhar no local, mas trabalhou lá por pouco tempo. Próximo ao senhor Antônio 

Gaspar e ao senhor Jairo do Delvito está praticamente intransitável. Não só neste local, mas em 

vários outros pontos.  O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador 

Geraldo Donizete Santos cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O 

vereador cumprimentou o doutor Arley, assessor jurídico da casa e também toda equipe de 

servidores da câmara municipal. O vereador deixou os sentimentos aos familiares do Luiz Felipe 

que perdeu a vida em um acidente. Deixa os sentimentos a toda família do senhor Leu Baiano que 

também perdeu um familiar. O vereador Geraldo Donizete registrou uma cobrança a respeito de 

ligação de água. Relatou saber que várias famílias estão esperando a ligação dessas águas nas 

comunidades. Em São José a situação é um pouco mais complicada, porque uns três moradores já 

foram beneficiados com a instalação dessa água, mas tem várias outras famílias que não foram 

beneficiados e estão usando uma água muito ruim e imprópria para consumo. Todos têm o direito, 

porém apenas três casas estão se beneficiando. Pede ao nobre prefeito que tome providências de 

forma a atender as demais famílias também. O vereador desejou boa tarde a todos. Com a palavra 

franca o vereador Claudio Lafaete cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade. O vereador cumprimentou a nova equipe de trabalho da câmara municipal e disse 

esperar que a mesma faça um bom trabalho, assim como era feito pelas equipes anteriores. 

Desejou uma boa noite a todos.Com a palavra franca o vereador Geraldo Aparecido cumprimentou 

a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. O vereador Geraldo Aparecido desejou 

boas-vindas à nova equipe de trabalho da câmara municipal. Disse que como dito pelo colega 

Donizete, receberam com imenso pesar a notícia do falecimento de Luiz Felipe. É uma notícia que 

choca a todos e nos deixa extremamente abalados, mas acabamos por aceitar os fatos ocorridos, 

mas lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família. A mãe do Luiz é funcionária pública, 

professora da rede municipal e o pai é um grande amigo. Sempre fala sobre estes acontecimentos, 

e estes acidentes que acontecem e já tivemos alguns que nos deixaram bem tristes ao longo dos 

tempos, inclusive um ocorrido com um funcionário da câmara, também um com um colega seu e 

isso nos choca. Recebemos a notícia e ficamos sem chão. Luiz Felipe era uma pessoa muito 

querida. Ele participava de forma bem efetiva do futebol em Aricanduva e acredita que o momento 

agora é o momento de orar e agradecer a Deus pelos momentos felizes que tivemos a oportunidade 

de estar com ele e guardar na memória estes momentos para que possamos glorificar e ter aquilo 

como momento de alegria para sempre ser lembrado. É o que nos resta agora, apenas a lembrança. 

O vereador Geraldo disse que estamos iniciando mais um ano de trabalho e sempre diz que a 

câmara tem exercido um papel fundamental e complementando aquilo que é oportunizado pela 
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legislação e o que sempre batia na tecla é que nos últimos dois anos a câmara de Aricanduva, os 

vereadores em si mostraram capacidade em buscar e trazer recursos para o nosso município. O 

vereador passou a não ser o mero fiscal, o legislador e passou a exercer um papel que entende não 

ir além das suas atribuições, mas é de uma eficiência enorme. Quando o vereador consegue captar 

recursos através de emenda para a prefeitura, uma execução através da prefeitura, ou uma 

execução através das associações. Não só através de emendas parlamentares, mas existem 

projetos que podem ser feitos e podem ser colocados em instituições como fundação do Banco do 

Brasil, Petrobras, Furnas e tantas outras para receber recursos. Parabeniza a câmara por estar 

trabalhando e estar trabalhando bem, nesta questão de trazer recursos para o município, em 

complementação aqueles que a prefeitura consegue, aqueles que já são recursos normais que a 

prefeitura recebe. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Osnar 

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

cumprimentou e agradeceu a nova equipe de trabalho da câmara municipal. Cumprimentou e 

agradeceu o doutor Arley, assessor jurídico da casa. O vereador Osnar de Cristo disse que hoje 

retomam os trabalhos, primeira reunião depois do recesso legislativo, mas não poderia de deixar 

de fazer as cobranças. Está acontecendo um descaso muito grande em Aricanduva em relação ao 

transporte escolar. Na sexta-feira foi procurado por cinco mães da comunidade de Mutamba que 

relataram que até fizeram boletim de ocorrência junto a polícia militar a respeito do transporte 

escolar. É veículo quebrando e as crianças são deixadas nas estradas. Isso aconteceu na sexta e 

hoje aconteceu novamente. A mesma empresa, a mesma linha e é preciso tomar providências. Os 

vereadores precisam fazer valer seu papel e o executivo precisa fazer sua parte. É até vergonhoso 

para os vereadores, mães precisar procurar polícia para tentar resolver o problema. Isso é coisa 

que os vereadores deveriam estar fazendo. Elas disseram que agora irão ao promotor. É prova, viu 

este ônibus nos quarenta e cinco dias que ficou sem aulas, ele ficou parado. Não foi feito nenhuma 

manutenção. É uma falta de compromisso, levando o dinheiro do município. É preciso cobrar e 

denunciar. Procurou o secretário de esportes e ele disse que também abriu duas ocorrências contra 

a empresa. Pede ao nobre presidente e também ao líder do governo para que leve a cobrança ao 

executivo para que tome as devidas providências, pois as mães já estão desacreditadas. O vereador 

Osnar deixou seus sentimentos aos familiares do Luiz Felipe e que Deus dê a todos o conforto. 

Também perdeu seu amigo Fred e é pedir a Deus que conforte as famílias, que olhe por nós. Deixa 

também os sentimentos aos familiares do Vicente e que Deus os conforte. O vereador desejou boa 

noite a todos. Com a palavra franca o vereador Nivaldo Aparecido cumprimentou a todos, agradeceu 

a Deus por mais uma oportunidade. O vereador desejou boas-vindas aos novos servidores da 
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câmara municipal. Disse que sobre os últimos acontecimentos, sobre a morte do Luiz Felipe, grande 

amigo seu grande companheiro de futebol, participaram juntos de campeonatos, todas quintas 

participavam de uma tradicional pelada no campo e foi uma perda muito grande. Também o 

falecimento do Vicente da Larinha, vizinho seu, todas as tardes batiam papo ali na rua e vai fazer 

muita falta. Uma pessoa lutadora, vivia trabalhando. O vereador Nivaldo disse que os moradores 

da Avenida Itamarandiba cobram melhorias naquela via. Já fez indicação e em conversa com o 

prefeito e com o secretário eles disseram que já foi licitada a obra e irá ser feito o recapeamento da 

Avenida. O vereador desejou boa noite a todos. Com a palavra franca o vereador Fernando Monteiro 

cumprimentou a todos, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Cumprimentou os novos 

servidores da câmara municipal e disse esperar que juntos farão um belo trabalho, tanto pelo 

legislativo, quanto para toda população. Disse que gostaria de falar a respeito das muitas cobranças 

recebidas nos últimos dias, principalmente em relação as estradas. Esteve hoje mesmo 

conversando com o secretário de obras e ele disse que o trabalho está sendo feito. Recebeu 

também cobrança a respeito de um aterro na comunidade de São Leão, próximo a residência da 

dona Rosária. Passou para o secretário esta demanda, pois ali o tráfego é intenso, inclusive passa 

transporte escolar, além de caminhões que fazem o transporte de carvão, madeira que passam por 

lá e estão tendo dificuldades devido o aterro ter sido muito danificado pelas chuvas. O secretário 

disse que irá resolver o problema o mais rápido possível. Deixa claro para a população que estará 

cobrando até que o problema seja resolvido. O vereador Fernando Monteiro lamentou a morte do 

jovem Luiz Felipe, também teve a oportunidade de estar com ele em vários campeonatos, ele era 

muito amigo de seu irmão e lamenta muito sua morte. É pedir a Deus que nos livra desses males e 

que dê o conforto para que a família possa passar por este momento tão difícil. É difícil até de 

imaginar a dor da família no momento e também no decorrer dos anos. O vereador disse que espera 

que o ano de 2023 seja um ano bem produtivo para todos. O vereador desejou boa noite a todos. 

Com a palavra franca o vereador Cláudio Monteiro cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por 

mais um dia, mais uma oportunidade. Cumprimentou a nova equipe de trabalho e também o novo 

assessor jurídico da casa. Disse que os trabalhos se iniciam, o ano se inicia e também já vêm às 

cobranças. Em relação às estradas, tem razão dos ônibus quebrar, porque não tem estrada. Ali 

passando pela sua casa e saindo pelo Cisa Branco fica admirado em estar deixando os ônibus 

passar por ali devido às enormes valetas. Em São Leão, em relação ao aterro não arrumaram 

porque não quiseram, pois no dia que a água começou a passar por cima tirou foto e mandou para 

o secretário e eles não arrumaram. Procurou o prefeito e ele disse que iria deixar terminar de 

esbarrancar que depois faria um serviço completo.  A terra foi amolecendo e quando viram que não 
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dava mais para passar é que foram lá esgotar a água. Se no dia que os avisou, tivessem ido lá e 

olhado e resolvido não teria chegado na situação que chegou. Todos eles têm fotos e sabe que a 

estrada ali está péssima. Em Sapucaia eles começaram a arrumar e não terminaram. Está uma 

vergonha. É lógico que não dão conta de arrumar tudo de uma vez, é preciso ter esta compreensão, 

mas pelo menos nos lugares mais ruins é preciso arrumar. Ano passado cobrou o ano inteiro e não 

cascalharam. Quando vêm as chuvas falam que não dá para fazer porque está chovendo. Neste 

ano irá começar a cobrar desde agora, em fevereiro para ver se sai. O vereador disse que tem 

também a questão das águas nas comunidades, não só em São José, mas em quase todas as 

comunidades estão precisando de água. Já cobrou várias vezes.  Não dá nem para citar nome, são 

várias comunidades, o prefeito sabe e é preciso tomar providências em colocar água encanada para 

estas comunidades. Espera que este ano possam atender a população da forma que eles precisam. 

Quando os ônibus quebram não podem nem falar, porque não tem estrada. Os veículos da 

prefeitura transitam vinte e quatro horas, para baixo e para cima. Eles teriam que arrumar estas 

estradas a mais tempo, pelo menos os pontos mais críticos. Próximo ao senhor Tetê Moreira um 

dia desses para poder passar teve que cavar com chave de fenda. Estão cobrando porque são suas 

obrigações, são cobrados pela população, porque estão lá para isso. Não é por implicância e sim 

porque são cobrados. O vereador desejou boa semana a todos. Pedindo para fazer uso da palavra 

novamente o vereador Osnar de Cristo disse que ouvindo os colegas falar sobre estradas  se 

lembrou que começaram a arrumar a estrada principal, até a ponte do Dão, arrumaram a metade e 

tiraram a patrol para arrumar carreador de café.  Fica muito triste com uma coisa dessa. O pessoal 

descobriu e o enviou áudios, principalmente moradores da comunidade de Mutamba, perguntando 

o que poderia estar fazendo. Disse a eles que o que poderia fazer era cobrar. Enquanto não 

terminaram o serviço do carreador não voltaram com a patrol. Como dito pelo colega Cláudio estão 

voltando nos tempos antigos onde começavam um serviço e paravam pela metade e iam fazer os 

galhos. Agora está acontecendo da mesma forma. Quem lhe falou foi morador da comunidade que 

estão vendo estas coisas acontecendo em nosso município. Pedindo para fazer uso da palavra 

novamente o vereador Cláudio Lafaete disse que quando os vereadores falam sobre as estradas, 

hoje mesmo recebeu foto da máquina trabalhando para um tio do prefeito. Foi falado que o 

maquinário não trabalharia nem nos sábados e nem nos domingos. As vezes as pessoas procuram 

as máquinas para trabalhar e pagam os motoristas e disseram que não fariam isso mais. Mas no 

dia de ontem recebeu foto e áudio da máquina trabalhando para um tio do prefeito em Bom Jesus. 

Com a palavra o nobre presidente mais uma vez agradeceu a todos, vereadores, servidores da casa 

e diz que mais uma vez  deixa claro que todos os vereadores serão atendidos da melhor forma 
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possível. Convida a população a estar participando e apresentando as cobranças. A câmara 

municipal tem vários serviços que são ofertados pelo balcão cidadão e a população pode estar 

procurando sempre que precisar. A respeito das cobranças feitas na casa serão todas 

encaminhadas ao executivo e a população pode ter certeza que irão continuar cobrando até que 

sejam resolvidos todos estes problemas. Em relação as estradas do município, realmente estão um 

caos e já conversou com vários funcionários da prefeitura e acha que deveriam concertar primeiro 

aqueles locas que estão mais ruins. Eles começam a patrolar, abaixa a lâmina na saída da rua e 

sai jogando terra por toda estrada. Na primeira chuva que vem leva a terra toda embora e os buracos 

ficam do mesmo jeito. Acha que estão trabalhando de forma errada. Já os procurou para estar 

resolvendo. A respeito da colocação de água nas comunidades, tem sido cobrado nesta casa desde 

seu início como vereador e não entende, porque a prefeitura hoje tem um grande número de 

funcionários, vê funcionários fazendo passeios, realmente precisa para que a cidade fique bonita e 

até mesmo para um melhor acesso para os pedestres, mas acredita que tem coisas que deveriam 

ser priorizadas. Será que é melhor fazer um passeio do que levar uma água potável para uma 

comunidade? Escuta sempre da população que os vereadores deveriam estar fiscalizando e 

cobrando. Podem ter certeza que estão sempre cobrando e continuarão fiscalizando e cobrando 

como sempre tem feito. O presidente deixou seus sentimentos aos familiares do jovem Luiz Felipe, 

também os sentimentos aos demais familiares que perderam entes queridos neste ano e que Deus 

conforte a todos e de força para que possam passar por este momento difícil. Sem mais nada a 

tratar o senhor presidente Ricardo Lafaiete, mais uma vez agradeceu a todos pela presença, 

desejou um boa noite a todos, declarou encerrada a sessão e foi lavrado a presente ata que após 

lida e aprovada será assinada por todos os vereadores. Sala das sessões de Aricanduva em treze 

de fevereiro de 2023. 

                      _________________________________________________ 

 Ricardo Lafaiete Ferreira Santos 

Presidente 

_________________________________________________ 

Cláudio Monteiro Santos 

Vice-Presidente 

_______________________________________________ 

Raimundo Costa Silva 

1º Secretário 
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_______________________________________________ 

Geraldo Donizete Santos 

Vereador 

_______________________________________________ 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira 

Vereador 

________________________________________________ 

Geraldo Aparecido Santos Paranhos 

Vereador 

________________________________________________ 

Osnar de Cristo Gomes de Melo 

Vereador 

______________________________________________ 

Nivaldo Aparecido Santos 

Vereador 

__________________________________________________ 

Fernando Monteiro Santos 

Vereador 

 


