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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016.  
 
Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2016, às 18 h, na Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Cássia, localizada na Praça Barão de Cambuí, nº 199, realizou-se a 4ª Reunião 
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal. O Sr. Secretário, Vereador 
Claudinei Pereira da Costa fez a chamada dos Vereadores. Estavam presentes os seguintes os 
Vereadores e Vereadora: Ciro Antônio de Oliveira Costa, Claudinei Pereira da Costa, Ezequias 
Sousa Rodrigues, Flávio Rossato, José Geraldo dos Santos, Leandro Borges da Cruz, Ricardo 
Garcia Arantes, Sérgio Antônio da Fonseca e Elaine Carvalho dos Santos Barbosa. Feita a 
chamada e verificado o quórum legal, o Sr. Presidente, Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, 
declarou que estava aberta à reunião. Foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo 
Vereador Ezequias Sousa Rodrigues.O Senhor Presidente suspendeu a reunião para entrega da 
Moção de Congratulações ao Senhor José Damas. A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
 
DO EXECUTIVO:  
 
1. Oficio nº 030/2016 encaminhando para apreciação e aprovação dessa Egrégia Câmara, o 
Projeto de Lei Complementar nº 018/2016 que “Dispõe sobre alterações do Código Tributário do 
Município, Lei Municipal nº 806 de 27 de dezembro de 1990, e dá outras providências” de 
autoria do Chefe do Executivo. Não houve expediente.  
 
DIVERSOS: Não houve expediente.  
 
DOS VEREADORES:  
 
1.Requerimento de autoria da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, solicitando que o 
Chefe do Poder Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, envie a esta colenda Casa de Leis, 
cópia dos contratos de doação das residências do bairro Bom Pastor.  
 
2. Requerimento de autoria do Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações sobre a real situação da prestação e serviços de 
iluminação pública e Cássia.  
 
3. Indicação do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, determine ao órgão competente, neste caso a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, a construção de uma rotatória na Avenida Amazonas, nas imediações do 
Açougue São Jorge.  
 
4. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, a construção de uma calçada na 
Avenida Humberto de Almeida, nas proximidades do Pórtico.  
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5. Indicação do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, que junto com a Assessoria Jurídica, estude a possibilidade de alteração 
e/ou criação da Lei do Estágio, em nosso município.  
 
6. Indicação do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine junto ao órgão competente, neste caso a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que realize melhorias na estrada vicinal, às margens da 
Rodovia Cássia/Delfinópolis, nas proximidades do trevo que dá acesso a Ibiraci/MG.  
 
7. Indicação do Vereador Flávio Rossato, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo 
Carvalho Pinto, que determine ao órgão competente, neste caso a Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, para que realize o tapamento dos buracos na Rua Júlio de Castilho entre a Quintino 
Bocaiúva e Presciliano de Brito. 
 
Pequeno Expediente: 
 
1. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre seu Requerimento acerca da iluminação pública, 
pois dizem que o contrato está vencendo, a cidade está ficando no escuro e ninguém toma 
providência e queria que o Prefeito respondesse como está o contrato com a firma, pois a firma 
não vem mais na cidade e vários pontos da cidade tem reclamações de postes apagados, inclusive 
na porta de sua casa e por isto a necessidade de saber como está o contrato e uma explicação do 
Prefeito. Disse ainda que como representante legítimo do povo não sabe responder quando é 
questionado sobre a iluminação e citou que esta situação está uma bagunça, além de ser uma 
vergonha para os vereadores e solicitou urgência para o seu requerimento. Comentou sobre a 
indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes acerca da construção de uma rotatória 
na Avenida Amazonas, afirmando que é uma boa indicação pois se fizer um projeto tem como 
colocar uma rotatória e terá menos acidentes e parabenizou o Vereador Ricardo Garcia Arantes 
pela indicação. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa sobre 
a construção de uma calçada na Avenida Humberto de Almeida nas proximidades do Pórtico 
destacando que a população do bairro São José e Água Limpa não tem como passar além do 
perigo de acidente e citou que é preciso tomar providências pois tem várias coisas na cidade já 
que está passando da hora e citou que os vereadores pedem mas nada acontece e por isto precisa 
conversar com o Prefeito.  
 
2. Vereador José Geraldo dos Santos: falou sobre o imposto de qualquer natureza afirmando que 
é mais uma formalidade e comentou sobre o Requerimento de autoria do Vereador Flávio 
Rossato acerca da iluminação pública afirmando que perdeu uma grande oportunidade de 
regularizar e agora tem que pedir para não ter mais a parceira com a firma, pois às vezes acha 
que é política ou que vota para ser diferente, mas não é. Disse ainda que vê muitas luzes acesas 
durante o dia e que apagam durante a noite e citou que é preciso saber direito pois da última vez 
estava batendo na empreiteira mas era a Prefeitura que não estava pagando e com a promessa de 
legalizar tudo não melhorou nada. Falou que concorda plenamente com a indicação de autoria do 
Vereador Ricardo Garcia Arantes sobre a construção de uma rotatória na Avenida Amazonas 
afirmando que em outros lugares também precisa, pois na gestão da Senhora Ana Cáris que 
implantou a rotatória e solucionou os problemas mesmo tendo inúmeras críticas e reafirmou que 
tem mais lugares pois é uma boa opção para organizar o trânsito. Falou sobre a indicação de 
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autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a construção de uma calçada na 
Avenida Humberto de Almeida, nas proximidades do Pórtico afirmando que no Código de 
Postura tem a instrução para que os proprietários dos terrenos e citou que Cássia está precisando 
de gestores que não peguem o dinheiro e façam mas também que faça com que o cidadão cumpra 
seus deveres, pois as pessoas tem vários terrenos e as construtoras vem e fazem os terrenos e 
questionou qual a responsabilidade. Disse ainda que o legislativo não tem como fazer com que o 
fiscal trabalhar pois quem tem que fazer isto é o Executivo, já que o legislativo faz as leis e tem 
como, pois às vezes o Prefeito não pode fazer por ser particular e quem tem que fazer é o 
proprietário e existe muitos terrenos.  
 
3. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que é de pleno acordo com o Projeto de Lei 
Complementar nº 018/2016 de autoria do Executivo e vê que as associações deveriam ter alguém 
da Prefeitura para estar acompanhando pois é muito difícil uma associação se sobressair somente 
com voluntários e deveria associar os cargos de confianças, os secretários com pessoas que tem 
conhecimento nas áreas da associação para dar um suporte melhor. Comentou sobre o 
Requerimento de autoria do Vereador Flávio Rossato acerca da iluminação pública afirmando 
que conversou com o Rui da Cemig que lhe disse que a cidade de Alpinópolis/MG optou por 
capacitar os funcionários de carreiro da Prefeitura e está sendo o trabalho e citou que é preciso 
fazer um levantamento entre as cidades da região para ver o custo e como está sendo feito o 
trabalho e soube que em Alpinópolis/MG está dando certo. Falou sobre a indicação de autoria do 
Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a construção de uma calçada na Avenida 
Humberto de Almeida, nas imediações do Pórtico salientando que foi um pedido seu no início do 
mandato e vê como extrema necessidade e citou que no Código de Posturas fala não somente 
sobre as calçadas públicas mas também das particulares até porque qualquer acidente que 
acontecer, se o cidadão procurar seus direitos, a Prefeitura terá que pagar e citou a Prefeitura da 
cidade de Pereira Barreto/SP que perdeu dezenove ações na Justiça por acidentes nas calçadas e 
relatou que a Prefeitura tem que começar a fazer a parte dela, pois a Câmara está com as leis em 
ordem cumprindo o seu dever e falta o Executivo cumprir as leis aprovada por esta casa.  
 
4. Vereador Leandro Borges da Cruz: parabenizou a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos 
Barbosa pelo Requerimento referente ao contrato de doação das casas do bairro Bom Pastor 
afirmando que tem muitas dúvidas e acha interessante saber direito para ver se as pessoas que 
ganharam as casas estão morando ou estão alugando e com o requerimento vai ter certeza do que 
está acontecendo, pois tem informações de que pessoas de outra cidade ganharam a casa sendo 
que tem muitos cassienses que lutam e não conseguem e acha que teria que mudar a forma de 
escolha de moradias, formando um conselho de pessoas sérias para estar avaliando a entrega 
destas casas, pois tem pessoas muito carentes que não conseguem e pessoas com bens que 
ganham e na hora que chegar o requerimento quer analisar. Falou sobre o Requerimento de 
autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a iluminação pública, afirmando que 
tem muitas reclamações e parece que não resolve e relatou que espera até o mês de abril para 
reverter esta situação pois tem lugares com seis ou sete postes sem iluminação e isto não pode 
continuar, porque a pessoa paga iluminação pública e reclama com razão. Comentou sobre a 
indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes referente a construção de uma rotatória 
na Avenida Amazonas relatando que é importantíssimo pois é uma avenida com asfalto novo e 
grande fluxo de estudantes e acha importante fazer já que o espaço é suficiente para construção. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a construção 
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de uma calçada na Avenida Humberto de Almeida nas proximidades do Pórtico salientando que 
é um pedido de muito tempo porque fica difícil das pessoas ficarem transitando no local. Disse 
sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa referente a melhorias 
na estrada do “fiote” afirmando que os moradores já haviam solicitado as melhorias e salientou 
que é necessário dar um apoio aos moradores locais. Falou sobre a indicação de autoria do 
Vereador Flávio Rossato referente a melhorias na Rua Júlio de Castilho e Quintino Bocaiúva 
afirmando que realmente é necessário pois sempre arruma e não resolve sendo necessário rever a 
situação pois não conserva o asfalto. Comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
018/2016 destacando que é importantíssimo pois foi Presidente de Associação durante quatro 
anos e sabe o sacrifício que é cuidar de uma associação pois uma associação é importantíssima 
principalmente associação de bairros que organizam a cidade e ajudam a administração a fazer 
um trabalho bom para a comunidade e por isto é muito importante isentar as associações.  
 
5. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre a indicação de sua autoria referente a 
construção de uma rotatória na Avenida Amazonas afirmando que no início foi pedido um 
redutor de velocidade mas depois da reunião com a Tenente da Polícia Militar viu que é melhor a 
rotatória como também nas proximidades da Rodoviária e afirmou que sabe das dificuldades que 
a Prefeitura está passando mas são ações básicas que precisam ser feitas pois é um bem 
necessário como também o estacionamento na Praça do Fórum e que precisa ser feito e urgência. 
Disse ainda que o trabalho dos vereadores está sendo feito pois tem corrido atrás e batalhado 
mesmo com toda dificuldade financeira, porém está faltando mais ação. Comentou sobre o 
Requerimento de autoria da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos afirmando que tem relatos 
que pessoas ganharam a casa e não residem na casa e citou que no dia da entrega destas setenta 
casas, construídas na gestão da Ana Cáris e entregue na gestão do Reminho, questionou o 
engenheiro da caixa sobre qual obrigação do município para ver se precisa da casa e após seis 
meses da entrega retornar para ver se a pessoa está morando da casa, pois se aluga é porque não 
precisa da casa sendo que várias famílias carentes não condições de pagar aluguel e este 
requerimento é para dar uma resposta concreta para a população. Comentou sobre o Projeto de 
Lei Complementar nº 018/2016 afirmando que a isenção das associações vai melhorar porque o 
repasse está difícil já que hoje as entidades estão fazendo eventos para se manter.  
 
6. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
7. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou sobre o Requerimento de autoria 
do Vereador Flávio Rossato referente a iluminação pública afirmando que na última reunião foi 
solicitado para ver se o contrato cabia rescisão e gostaria que a Prefeitura enviasse resposta pois 
precisa rescindir o contrato se a empresa não estiver prestando o serviço da maneira que precisa. 
Falou sobre o Requerimento de sua autoria referente ao contrato de doação das casas do bairro 
Bom Pastor salientando que está sendo procurada por muitas pessoas relatando que tem casas 
vazias e outras alugadas e tem pessoas precisando e tem uma sugestão para que isto não aconteça 
e que as certidões em cartório sejam retirada dos últimos cinco anos, pois tem pessoas que tem 
casas em Passos/MG e Pratápolis/MG sendo necessário ver a realidade de cada um. Falou sobre 
a indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes referente a construção de uma 
rotatória na Avenida Amazonas afirmando que é muito importante devido ao grande número de 
estudantes e também aos moradores do bairro.  
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8. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
018/2016 relatando que é inquestionável e citou que tem uma pessoa que está fazendo estágio da 
Argentina e está boquiaberta com a nossa cidade pois está vendo o acesso que as pessoas tem no 
Brasil e relatou a diferença de pedintes na Argentina e Brasil respondendo que isto é devido as 
associações e parabenizou o Senhor Prefeito pela decisão. Falou sobre o Requerimento de 
autoria da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa sobre o contrato de doação das casas 
do Bairro Bom Pastor afirmando que no Santa Maria IV e Novo Mundo é a mesma condição, 
salientando que o Novo Mundo é diferente porque não é uma área de interesse social mas no 
Santa Maria IV tem quatro casas fechadas pois as pessoas não quiseram ir morar e gostaria que 
colocasse também o bairro Santa Maria IV pois está sofrendo pressão devido às casas fechadas. 
Falou sobre a Indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes referente a construção de 
uma rotatória na Avenida Amazonas afirmando que é uma solução mas o problema é o custo 
pois cobram caro. Falou sobre a Indicação de sua autoria referente a Lei de Estágio salientando 
que a Prefeitura é a maior empresa de Cássia que fornece estágio e disse que muitos alunos 
matriculam em faculdades particulares próximas e vão na Prefeitura solicitar o estágio e não há 
uma regulamentação disso, pois o maior agravante é o aluno ir no primeiro ano, primeiro 
semestre fazer estágio, pois ao chegar lá ele não cursou nem a metade do curso, não sabe o 
serviço que ele tem que prestar e a Prefeitura pega uma pessoa que vai ter um custo, apesar de 
mínimo, mas não vai engrandecer a pessoa profissionalmente e se a pessoa chegar no segundo 
ano vai ter oportunidade de aprender, vai ter oportunidade de ajudar a cidade sendo uma via de 
mão dupla e por outro lado a quantidade de gente que desiste e salientou que é só uma indicação 
agradecendo ao Assessor Jurídico pela elaboração da lei completa.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
 
Grande Expediente:  
 
1. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre as obras de pavimentação das vias do bairro 
Recanto dos Alonsos relatando que até hoje só colocou no jornal, no facebook e ninguém 
colocou de onde veio a verba destacando que foi o ex-deputado Renato Andrade quem conseguiu 
e salientou bem claro que foi através do ex-deputado Renato Andrade. Disse ainda que está com 
vergonha de ser político por tudo que está acontecendo e citou que vem uma campanha para 
Prefeito e como vai pedir voto por esta situação que o Brasil está passando. Falou que a 
população tem que escolher um candidato bom para ser votado dentro da democracia e pedir a 
Deus que olhe para todos e ressaltou que se não fosse Deus ajudando não sabe o que seria de 
nós. Falou ainda que é preciso que os políticos criem vergonha na cara e melhorem a postura e 
não fiquem passando vergonha e relatou que as verbas foram cortadas pela metade afirmando 
que é cobrado vinte e quatro horas. Disse que dá vontade de não mexer com política devido a 
real situação da política brasileira, mas é preciso levantar a cabeça e escolher o melhor para 
ajudar Cássia que é nossa cidade, onde nascemos e onde morreremos.  
 
2. Vereador José Geraldo dos Santos: abordou sobre as políticas públicas que é muito simples 
começando a dificuldade do voto, o político nas eleições não é sincero com o eleitor isto no 
decorrer dos tempos. Esclareceu que o se paga imposto é obrigação da Prefeitura no que tange ao 
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recolhimento do lixo, colocar recipiente para jogar lixo e não concorda de retirar as caçambas 
pois o lixo está expandindo e relatou que não deu certo retirar as caçambas. Falou que sabe que é 
difícil, mas o Prefeito tem que chegar e dizer como vai ser, senão não precisa de Prefeito pois 
tem que fazer valer o voto das pessoas que sabem votar. Falou que vai começar a dar nome aos 
bois e levar ao Ministério Público e os três poderes estão quebrando a cabeça e perderam o 
respeito entre si e por isto não acredita mais. Comentou sobre as ações referentes as associações 
rurais relatando que está com dificuldade com a Cearca e está difícil tocar e o nome das pessoas 
que estão à frente é sério e relatou sua ideia de fundir todas as associações em uma só, 
diminuindo o número de contadores, de atas e salientou que não está acabando com as 
associações e deixou claro que este grupo que está é de boa intenção de continuar as associações 
de uma forma diferente. Falou que continuará reunir nas regiões com as comissões e solicitou ao 
contador o que deve ser feito para devolver um trator para depois repassar para a nova 
associação destacando que é um ajudante e qualquer dúvida pode procurar.  
 
3. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: registrou que esteve em uma reunião com a Polícia 
Militar esta semana tratando de segurança pública e também com o Deputado Estadual Cássio 
Soares encaminhando vários pedidos entre eles a continuação da calçada até no bairro São 
Francisco e também um trator para roçar os jardins e campos de futebol de Cássia e também 
verbalmente sobre a criação da lei do chacreamento, já que está questão está prejudicando 
inúmeros mineiros. Disse ainda que esteve no bairro acima do bairro São Francisco afirmando 
que arrancou braquiária do asfalto no referido bairro e relatou que a partir de agora todo loteador 
ficará responsável por cinco anos e imagina no bairro acima do São Francisco que o próximo 
prefeito poderá gastar trezentos mil reais, sendo dinheiro do povo para recuperar o que é de 
responsabilidade do loteador e salientou que é um descaso muito grande e senão recebeu a obra. 
Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que está sendo divulgado na rádio que 
já estão sendo vendidos os lotes, sendo necessário embargar pois não pode ser vendido desta 
forma. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que a Câmara tinha que fazer algo em 
prol de Justiça pois o que está acontecendo no cenário político brasileiro é um absurdo e poderia 
mandar Moções de Congratulações ao Juiz Federal Sérgio Moro e aos Promotores que trabalham 
em prol de justiça e até ir nas manifestações contra a corrupção e ficou satisfeito com o Partido 
PRD que abandonou o Governo assim que soube da gravidade do problema e salientou que 
indiferente de partido realmente tem que tomar providências, pois estas pessoas não são somente 
ladrões mas também assassinos pois o dinheiro que roubaram é dinheiro que iria salvar vida nas 
cidade do interior e mesmo nas capitais.  
 
4. Vereador Leandro Borges da Cruz: agradeceu ao ex-deputado federal Renato Andrade pela 
verba destinada a pavimentação das vias do bairro Recanto dos Alonsos que é um obra muito 
importante e salientou que mesmo nesta dificuldade tem conseguido algumas coisas, citando a 
construção da Secretaria de Educação, Reforma da Casa da Cultura, entrega das casas populares, 
Farmácia Básica, Quadra no bairro São José, Quadra do Canta Galo que já tem projeto 
empenhado e o término da Creche Santa Rita e citou que mesmo num ano difícil a administração 
está lutando para fazer o melhor. Falou sobre a melhoria das estradas rurais e a reabertura do 
Centro Olímpico Heitor Combat e que continue assim, uma administração pensando na 
população e esquecer o povo lá em cima e ser honesto e fazer o básico, pois não adianta querer 
fazer muita coisa e ser desonesto e acontecer o que está acontecendo e citou que tudo o que faz 
nesta terra é descoberto e aqueles que querem continua na política que seja honesto e honre os 
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cargos que tiver, porque o voto é o passaporte da população para administração e olhar a 
população com carinho, ser honesto e fazer o melhor possível pois às vezes não consegue muito 
mas pelo menos com honestidade e alma limpa. Disse que quer fazer a indicação para que a 
creche do bairro Santa Rita seja intitulada de Creche Afrânio Spósito pois foi uma pessoa 
exemplo em Cássia, um Prefeito que lutou muito por Cássia e não tem uma obra em Cássia que 
leva o seu nome e relatou que entrará em contato com o Prefeito para ver esta possibilidade.  
 
5. Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que faz jus às palavras do Vereador Leandro Borges 
da Cruz pois nestes tempos difíceis de administração são muitas obras realizadas e crê que são 
poucos os lugares sem asfalto em nossa cidade. Relatou que entrou em contato com o ex-
deputado federal Renato Andrade afirmando que já tinha sido comunicado da liberação da verba. 
Falou sobre a reunião com a Tenente da Polícia Militar e o Sargento Borges e sua preocupação é 
com a Patrulha Rural através da volta do Sargento Borges, do Deputado Estadual Antônio Carlos 
Arantes que doou a viatura e do apoio do Prefeito e não faz a patrulha todos os dias por falta de 
efetivo e teve a palavra da Tenente que estão voltando dois reformados da Polícia Militar sendo 
um deles ficando no efetivo da Patrulha Rural e isto para quem reside na zona rural é uma 
preocupação a menos pois sabendo que tem patrulhamento rural já é uma segurança para os que 
residem na zona rural. Sobre a iluminação pública disse que no próximo mês já terá licitação e 
torce para esta firma não venha participar e se aparecer não tem como aguentar uma empresa 
assim que deixa o povo no escuro e cobra da Prefeitura, apesar que a Prefeitura já não está 
fazendo mais pagamentos para esta empresa e citou que torce para que uma empresa de Cássia 
ganhe a licitação porque verá os problemas de perto. Falou referente às calçadas que nas 
proximidades do Pórtico uma proprietária construiu a calçada. Sobre as estradas rurais disse que 
devido ao período chuvoso mas durante o mandato do Reminho as estradas sempre andaram em 
dia sendo que em Cássia tem cerca de dois mil quilômetros de estradas rurais sendo muita coisa 
para uma cidade com nossa estrutura. Falou que fica nervoso com o que acontece ao ver nos 
noticiários pessoas nos hospitais, faltando exames, remédios e outras usando dinheiro para 
comprar iate e acha que as pessoas de bem deveriam mexer com política, pois se queremos um 
município, um estado, um país melhor quem tem que assumir este cargo são as pessoas de bem e 
relatou que está desanimado e torce para que as pessoas que entrem como vereador, prefeito 
sejam de pessoas de bem, tementes a Deus pois abre o caminho, tendo um berço criado pode 
passar para as outras pessoas a criação que teve. Falou ainda que completou três anos como 
vereador e vê que cada um procura manter uma linha política sincera procurando fazer o 
caminho certo e citou que é preciso pedir a Deus que ilumine a todos para que façamos uma 
política melhor e que até o final do mandato cumpra-se a obrigação que o eleitor depositou nos 
vereadores.  
 
6. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre iluminação pública afirmando que todos 
os dias esbarra em pessoas, inclusive de idade, reclamando da iluminação e citou uma lâmpada 
queimada no bairro Canta Galo onde a pessoa ligou brava pedindo para arrumar. Disse ainda que 
os moradores do bairro São José reclamam da iluminação na praça do bairro pois há relatos de 
que alguns estão fazendo uso de entorpecentes. Disse que vê a necessidade de construir a calçada 
na Avenida Humberto de Almeida, nas proximidades do Pórtico porque as pessoas são obrigadas 
a passar pela rua e acha que a Prefeitura tem que arcar. Falou sobre o manifesto sobre uma 
rotatória nas proximidades do Terminal Rodoviário mas tem lutado para instalação do semáforo 
como também em frente ao Banco Itaú. Parabenizou o trabalho dos agentes epidemiológicos que 
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visitam os bairros e é muito bom ver este trabalho e graças a Deus em Cássia ainda não tem nada 
confirmado citando que em Franca/SP já em bastante casos. Comentou sobre a situação de 
algumas Prefeituras, citando a cidade de Guapé/MG onde os funcionários estão sem receber 
desde o mês de dezembro e agora decidiram parar salientando que há críticas no bom senso 
porque a população cobra mas tem que agradecer o que está sendo feito, como a rampa de acesso 
em frente o Açougue Filé e Cia., a rede de esgoto no bairro Santa Maria II ou III. Falou sobre o 
Requerimento de autoria da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa referente a cópia dos 
contratos de doação das casas do bairro Bom Pastor afirmando que apoia pois tem casas que 
precisam rever e tem pessoas implorando por casas sendo uma situação muito triste. Falou que 
esteve em Belo Horizonte/MG juntamente com a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa 
e Vereador Ezequias Sousa Rodrigues visitando os gabinetes e levando pedidos de interesse do 
município e relatou que ligaram afirmando que não existe a Rodovia MG 444 cortando a cidade 
e teve que provar mandando fotos do mapa e relatou que é incompetência da mulher do gabinete. 
Em aparte, o Vereador José Geraldo dos Santos: disse que quanto ao calçamento a Prefeitura tem 
acesso a todos os donos do terreno e também só pode fazer este serviço através de programa 
social porque se fizer para um tem que fazer para todos e o caminho é fazer com que o 
proprietário faça o passeio, entrando aí o gestor para que faça isto sendo que tem muitos casos 
assim e concorda que tem que ser feito algo.  
 
7. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: relatou que esteve na cidade de Belo 
Horizonte/MG levando pedidos e foi muito bem recebida pelos deputados e vai aguardar para 
ver se tem o retorno dos pedidos e agradeceu ao Deputado Estadual Cássio Soares pela atenção 
que dá para nossa cidade e nossas entidades, o Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio pela 
verba do PSF no bairro Novo Mundo ajudando nossa cidade e com relação ao Jardim Liporoni 
disse que foi procurada por pessoas relatando que afundaram o pé no asfalto e como tem várias 
reclamações é necessário pedir para embargar qualquer projeto até que seja solucionado esta 
questão e convidou os vereadores a fazerem um ofício para que Prefeitura solicite que refaça o 
asfalto até que seja adequado para as pessoas com dignidade. Disse que sobre o Projeto de IPTU 
VERDE de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa relatando que precisa incentivar 
as pessoas com relação ao nosso meio ambiente.  
 
8. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: ratificou que na última sessão conversou com o 
Vereador Leandro Borges da Cruz sobre a data de entrega do título de Bem Eficiente para que 
seja no dia 21 ou 20 de abril ficando para os demais vereadores a decisão. Disse que esteve na 
Prefeitura vendo sobre a situação do bairro Jardim Liporoni e questionou sobre a denominação 
de ruas pois tem algumas pessoas em nossa cidade que precisam ser lembradas, exemplificando 
como a Dona Violante e sugeriu que uma das ruas tenha o nome dela. Falou que ao Vereador 
Claudinei Pereira da Costa que a população não entende porque o Pórtico é fechado, não tendo 
trânsito de pequenos carros pela via normal e virou costume fechar e acha é que necessário 
verificar esta possibilidade. Comentou ao nobre colega Flávio Rossato que comentou sobre a 
política fora de Cássia afirmando que esta semana foi de reflexão e quando a gente a visita de um 
deputado em nossa Cidade, a tranquilidade com que ele fala a gente tem que criar novas pessoas 
e citou que foi muito boa a estadia do Deputado Estadual Cássio Soares que esteve também no 
Pronto Socorro Municipal ouvindo algumas solicitações. Falou sobre o Requerimento de autoria 
da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa reforçando a emenda no bairro Santa Maria 
IV. Falou que dia 22 de março é dia Mundial da Água e deveria pensar no projeto de produção 
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de água e que o próximo prefeito que entrar que saiba que tem este projeto e que todos os 
produtores de água do município façam jus a isto, sendo importante fazer a audiência pública 
para ratificar este projeto e que no dia 22 de março todos plantem árvores. Disse que já recebeu 
reclamações sobre o horário de chegada dos alunos da zona rural na cidade. Em aparte, o 
Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que ficou agendado para o dia 20 de maio a entrega dos 
títulos de cidadania cassiense. Em aparte, o Vereador Flávio Rossato: disse que é preciso ver o 
horário que as crianças da zona rural estão chegando na escola.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: comentou sobre a questão de emendas e verbas 
afirmando que tem que mudar o jeito de agir, principalmente por parte do Prefeito do Município, 
pois o que foi feito com o Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio foi muito feio, pois o 
Deputado teve setenta votos e acha que não teve nenhum deputado que ajudou o nosso município 
igual ele e citou que foram; quinhentos e dez mil para a quadra, trezentos e oitenta mil para 
unidade de saúde, cem mil e está resolvendo os problemas principalmente referente às reformas 
da casas da Vila Dr. Gaspar e questionou qual o mérito que ele teve, pois nas redes sociais só 
fala do Prefeito. Disse ainda que cobrou do Prefeito que seja dado o mérito para a pessoa correta 
e por isto que a política está do jeito que está, porque a vaidade entra muito na política. Disse 
ainda que o deputado está magoado tendo inclusive o assessor comunicado que ficou sem jeito 
de levar a matéria para ele, já que não consta o nome dele e afirmou que isto é agir de má fé e 
talvez o Prefeito nem esteja sabendo, mas tem que dar o mérito correto pois um deputado que 
teve setenta votos e está fazendo muito pelo município.Apresentou a nova Assessoria de 
Comunicação, Dôra Borges que vai fazer o trabalho de assessoria pois está precisando muito já 
que as redes sociais estão desvirtuando conversas e relatou que no dia vinte de maio será 
entregue os títulos de cidadania cassiense e aqueles que ainda não apresentaram poderão fazê-los 
mas quem já apresentou o número permitido não pode. Em aparte, o Vereador Leandro Borges 
da Cruz: perguntou se as Moção de Congratulações serão entregues no mesmo dia. O Vereador 
Ezequias Sousa Rodrigues: disse que poderá ser entregue todas em um único evento. Foi 
encerrado o Grande Expediente. Em seguida o Presidente colocou em discussão os pedidos de 
urgência apresentados pelos vereadores.1. Pedido de urgência para o Requerimento de autoria do 
Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, 
informações sobre a real situação da prestação e serviços de iluminação pública de Cássia. O 
Pedido de urgência foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o 
Pedido de urgência foi aprovado por unanimidade e o Requerimento remetido à ordem do dia. 2. 
Pedido de urgência para o Requerimento de autoria da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos 
Barbosa, solicitando que o Chefe do Poder Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, envie a 
esta colenda Casa de Leis, cópia dos contratos de doação das residências do bairro Bom Pastor. 
O Pedido de urgência foi colocado em discussão. O Vereador Flávio Rossato: disse que é muito 
válido pois existem reclamações em ambos os bairros. Colocado em votação, o Pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade e o Requerimento remetido à ordem do dia. 3. 
Requerimento de Urgência apresentado pelos Vereadores Ricardo Garcia Arantes, Leandro 
Borges da Cruz, Ciro Antônio de Oliveira Costa, José Geraldo dos Santos, Flávio Rossato, 
Sérgio Antônio da Fonseca, Claudinei Pereira da Costa e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos 
Barbosa solicitando urgência especial, para discussão e votaçãoProjeto de Lei nº 128/2016 que 
“Altera a Lei nº 1.612/2015 que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar Termo 
de Cessão de Uso de bens imóveis públicos com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais” de 
autoria do Senhor Prefeito, Rêmulo Carvalho Pinto, seja colocado nesta 4ª Reunião Ordinária da 
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4ª Sessão Legislativa, em regime de urgência especial, para discussão e votação em único turno, 
dispensados os pareceres e publicações. O Requerimento de urgência foi colocado em discussão. 
Não houve oradores. Colocado em votação, o Requerimento de urgência foi aprovado por 
unanimidade e o Projeto de Lei nº 128/2016 remetido à ordem do dia. 4. Requerimento de 
Urgência apresentado pelos Vereadores Ricardo Garcia Arantes, Leandro Borges da Cruz, Ciro 
Antônio de Oliveira Costa, José Geraldo dos Santos, Flávio Rossato, Sérgio Antônio da Fonseca, 
Claudinei Pereira da Costa e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa solicitando urgência 
especial, para discussão e votaçãoProjeto de Lei nº 129/2016 que “Dispõe sobre transferência de 
área rural par ao perímetro urbano do município de Cássia/MG” de autoria do Senhor Prefeito, 
Rêmulo Carvalho Pinto, seja colocado nesta 4ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, em 
regime de urgência especial, para discussão e votação em único turno, dispensados os pareceres 
e publicações. O Requerimento de urgência foi colocado em discussão. Não houve oradores. 
Colocado em votação, o Requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade e o Projeto de 
Lei nº 129/2016 remetido à ordem do dia.  
 
Ordem do Dia: Único Turno:  
1. Requerimento de autoria do Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações sobre a real situação da prestação e serviços de 
iluminação pública de Cássia. O Requerimento foi colocado em discussão. O Vereador Flávio 
Rossato: disse que este requerimento é válido porque está sem informações pois não tem como 
falar para a população quem está responsável pelo serviço. Colocado em votação, o 
Requerimento de autoria do Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, informações sobre a real situação da prestação e serviços de iluminação 
pública de Cássia, foi aprovado por unanimidade.  
 
2. Requerimento de autoria da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, solicitando que o 
Chefe do Poder Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, envie a esta colenda Casa de Leis, 
cópia dos contratos de doação das residências do bairro Bom Pastor. O Requerimento foi 
colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Requerimento de autoria 
da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, solicitando que o Chefe do Poder Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, envie a esta colenda Casa de Leis, cópia dos contratos de doação 
das residências do bairro Bom Pastor, foi aprovado por unanimidade.  
 
3. Projeto de Lei nº 128/2016 que “Altera a Lei nº 1.612/2015 que Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso de bens imóveis públicos com a Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais” de autoria do Senhor Prefeito, Rêmulo Carvalho Pinto. O 
Projeto de Lei nº 128/2016 foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em 
votação, o Projeto de Lei nº 128/2016 que “Altera a Lei nº 1.612/2015 que Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cessão de Uso de bens imóveis públicos com a 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais” de autoria do Senhor Prefeito, Rêmulo Carvalho 
Pinto, foi aprovado por unanimidade.  
 
4.Projeto de Lei nº 129/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural par ao perímetro 
urbano do município de Cássia/MG” de autoria do Senhor Prefeito, Rêmulo Carvalho Pinto. O 
Projeto de Lei nº 129/2016 foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em 
votação, o Projeto de Lei nº 129/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural par ao 
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perímetro urbano do município de Cássia/MG” de autoria do Senhor Prefeito, Rêmulo Carvalho 
Pinto, foi aprovado por unanimidade. Foi encerrada a ordem do dia. A seguir, o Sr. Presidente da 
Câmara convocou os Vereadores para a 5ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 
Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 31 de março de 2016, quinta-feira, às 18 horas. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou que estava encerrada a reunião. E para 
constar, foi lavrada esta Ata que aprovada, nos termos do artigo 159, § 4° do Regimento Interno 
da Câmara Municipal, vai assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, Vereador Ezequias Sousa 
Rodriguese pelo Sr. Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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