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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 31 (trinta e um) 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  
 
5ª 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 Ricardo Garcia Arantes.O Senhor Presidente suspendeu a 
reunião para entrega da Moção de Congratulações ao Senhor José Damas. A seguir, passou-se ao 
Expediente:  
 
DO EXECUTIVO: Não houve expediente.  
 
DIVERSOS: Não houve expediente.  
 
DOS VEREADORES:  
1.Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2016 que “Concede o Título de Cidadão Cassiense ao 
Senhor Celso de Oliveira” de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues.  
 
2. Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2016 que “Concede o Título de Cidadão Cassiense ao 
Senhor Marcelo Álvaro Antônio” de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues.  
 
3. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a recursos destinados ao 
município de Cássia no atual mandato do programa Brasil Carinhoso.  
 
4. Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Daniel Machado Batista, por elevar o nome 
de Cássia a nível nacional e buscando sempre recursos que podem ser investidos na educação e 
saúde de nossos cassiense, de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues.  
 
5. Indicação da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que envie a esta Casa de Leis, Projeto de Lei 
incentivando o estágio remunerado de estudantes da terceira idade.  
 
6. Indicação do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, que junto a Assessoria Contábil, o estudo da possibilidade de dar a 
recomposição salarial aos servidores públicos municipais.  
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7. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao órgão competente, neste caso a Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, a construção de rede pluvial no bairro São José.  
 
8. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Poder Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que estude a possibilidade de implantar a Guarda Municipal em 
nossa cidade.  
 
9. Indicação do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do Poder 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que envie a esta Casa de Leis, Projeto de Lei sobre a 
obrigatoriedade da ligação da canalização do esgoto de todas as edificações à rede coletora 
pública, na forma que especifica.  
 
 
PEQUENO EXPEDIENTE:  
 
1. Vereador José Geraldo dos Santos: parabenizou todos os vereadores pelas indicações 
principalmente o Vereador Ezequias Sousa Rodrigues pela homenagem por meio do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 023/2016 afirmando que nunca é tarde para falar que nem todos são 
insensatos ao que ele fez. Disse que vê as indicações como projeto de campanha para o próximo 
prefeito pois infelizmente prefeito nenhum vai fazer salientando que são boas ideias, como 
estágio remunerado aos idosos, aumento para os servidores, guarda municipal e alertou para que 
tomasse um pouco de consciência e pedisse ao colega para que faça as tarefas que já tem que 
fazer e citou que está muito preocupado com o lixo. Disse ainda que se sensibilizou com o 
Executivo devido à falta de recursos mas algumas coisas dão para fazer pois não precisa de 
projeto de lei e citou que é preciso conversar com os agentes e questionou qual o poder do 
prefeito. Falou ainda que há suspeitas de dengue em nosso município outras pessoas com dengue 
e isto é preocupante e citou que todos os projetos são relevantes mas é preciso colocar o pé no 
chão salientando sobre a retirada das caçambas afirmando que é preocupante pois é preciso 
conscientizar também os servidores pois uma casa pode ser muito simples mas se tiver limpa 
você se sente bem e assim é a cidade que se tiver limpa você se sente bem e aconchegante.  
 
2. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: falou sobre as indicações afirmando que 
conversou com o Prefeito umas três vezes pois foi bastante procurado e citou a Moção de 
Congratulações a ser enviada ao Senhor Daniel Machado de autoria do Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues afirmando que ele tem feito um bom trabalho para nossa cidade como também o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2016 salientando que o Deputado Federal Marcelo Álvaro 
Antônio tem feito um bom trabalho em Cássia dando uma atenção especial para nossa cidade. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa acerca da guarda 
municipal afirmando que é de suma importância e também sobre a indicação de sua autoria 
acerca da rede de esgoto sugerindo que se marque uma reunião com o departamento de 
engenharia da Prefeitura para tratar sobre este assunto pois estão aceitando passar para a área 
urbana locais que não tem como jogar a rede de esgoto na antiga rede e acha que está ficando 
pior, pois estão sendo construídas fossas e não estão sendo fiscalizadas e por isto a necessidade 
de conversar com o departamento de engenharia já que as chácaras estãosendo liberadas e podem 
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ser divididas até lotes de cento e vinte e cinco metros quadrados e citou que é preciso ser tomada 
uma posição urgente.  
 
3. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre a Moção de Congratulações a ser 
enviada ao Senhor Daniel Machado de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues afirmando 
que o Senhor Daniel Machado é um grande amigo seu e esta moção é de grande valia porque 
representa Cássia onde tem passado e para nós é uma honra ele ser chefe do gabinete do 
Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio e também o título de cidadania cassiense vai ao 
deputado vai aproximá-lo mais de Cássia. Disse concordar com as palavras do Vereador José 
Geraldo dos Santos pois está na hora de fazer o básico, fazer as coisas mais simples e não adianta 
querer inventar citando a Rua Presciliano de Brito que tem vários entulhos sendo a limpeza algo 
que dá para fazer. Disse ainda que preciso cuidar do necessário e tomar providências.  
 
4. Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse sobre a Moção de Congratulações a ser enviada ao 
Senhor Daniel Machado e o Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2016 que concede o título de 
cidadão cassiense ao Senhor Marcelo Álvaro Antônio ambos de autoria do Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues afirmando que são pessoas merecedoras pois tem olhado por nossa cidade. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa acerca da instalação 
da guarda municipal afirmando que se tivesse condições financeiras seria muito bom pois 
poderia ajudar nas portas das escolas e proteção do patrimônio público. Falou que final de 
mandato tem que colocar os pedidos até trinta de maio e o que está precisando é de limpeza, 
postes de luz com lâmpadas queimadas sendo isto o básico. Relatou que esteve presente num 
terreno abandonado acompanhando a limpeza e se assustou com o que foi encontrado citando 
que falta a conscientização das pessoas exemplificando com os animais soltos nas ruas e 
destacando que senão tiver a conscientização das pessoas em ajudar pode ser qualquer prefeito 
não vai mudar.  
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
6. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno 
Expediente.  
 
7. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou sobre o Requerimento de sua autoria acerca 
de informações sobre o Programa Brasil Carinhoso salientando que é uma verba que vem para as 
creches de Cássia e as creches não receberam este recurso e quando faz requerimento quer saber 
sem picuinha mas para chamar a atenção do Senhor Prefeito que tome cuidado com projetos pois 
quem é responsável por isto é a profissional de assistência social e salientou que apenas é para 
chamar a atenção. Falou sobre a indicação de sua autoria acerca da reposição salarial aos 
servidores municipais destacando que conversou o Presidente do Sindicato, Senhor José 
Francisco tendo este solicitado tal indicação e pediu para que constasse na indicação o contato 
com o Presidente do Sindicato. Parabenizou a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa 
pela indicação referente ao estágio remunerado para estudantes da terceira idade afirmando que 
esteve na Educação de Jovens e Adultos – EJA afirmando que é um projeto federal mas tem 
pessoas que são mantenedoras como na Escola Estadual “São Gabriel” e citou que são pessoas 
humildes que se tiverem um estágio terão um estímulo e vai ajudar muito. Falou sobre a Moção 
de Congratulações e os Títulos de Cidadão Cassiense afirmando que todos são merecedores e em 
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particular não sabia que o Senhor Celso de Oliveira não era cassiense destacando que cada vez 
que frequenta a chácara do Senhor Celso de Oliveira é uma festa de conhecimento pois é uma 
pessoa fantástica. Falou que concorda com as indicações acerca da guarda municipal e rede de 
esgoto e também que deve optar pelo mais simples. Falou ainda sobre a indicação de sua autoria 
referente a reposição salarial afirmando que todos estão vendo a inflação citando que o 
SUPERMERCADO deu um salto e senão pesquisar vai comprar gato por lebre e por isto está 
fazendo esta indicação.  
 
8. Vereador Flávio Rossato: disse que a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor 
Daniel Batista Machado de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues é bem válida pois é 
um cassiense que está fora de Cássia mas sempre tem buscado recursos para nossa cidade como 
também o Deputado Federal Marcelo Álvaro que receberá o Título de Cidadão Cassiense que é 
merecedor. Falou que todas as indicações são válidas destacando a indicação de autoria do 
Vereador Sérgio Antônio da Fonseca referente a recomposição salarial dos servidores públicos 
municipais afirmando que com a arrecadação do IPTU dava para dar recomposição pois hoje os 
funcionários concordaram mas na hora que entrar outro prefeito se os funcionários quiserem 
podem entrar na Justiça para reaver o índice da inflação tem todo o direito e acha que o Prefeito 
deveria rever esta situação pois o reajuste no índice da inflação é um direito do funcionalismo 
público. Falou que na Rua Quintino Bocaiúva tem lixo há mais de mês como também no bairro 
Santa Maria e precisava ter uma atenção salientando que já fez indicação referente a vegetação 
alta no bairro Santa Maria classificando como algo vergonhoso. Disse ainda que os pedidos são 
básicos e não oneram o Executivo, além de serem medidas rápidas. 9. Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi encerrado o Pequeno Expediente. 
 
 
GRANDE EXPEDIENTE: 
 
1. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou novamente sobre o lixo afirmando que não 
deu tempo de fazer algo para enviar para o prefeito pois chegou num ponto que a experiência vai 
contando pois não vai adiantar fazer discurso para aparecer no jornal para falar ao eleitor que faz 
alguma coisa. Disse ainda que sabe que cada um fez, que pediu em diversas áreas e salientou que 
defende esta Câmara e o que é certo e o que é ser um vereador para esclarecer tudo para a 
população. Falou que na entrada da cidade já tem um ferro velho, veículos abandonados e dá um 
ar de cidade abandonada e também na saída para a cidade de Delfinópolis/MG que tem um lixo 
desorganizado e na saída do bairro São Gabriel que tem pessoas que utilizam drogas e 
necessitam de assistência social e também lixo. Falou ainda sobre a saída para os ranchos na 
região da Praia Bela que também tem lixo e estas são imagens que está tendo como também nas 
proximidades do Parque de Exposições. Comentou ainda que o que vai pedir, vai implorar é para 
não jogar a toalha e sentar com as pessoas e pedir para fazer para os filhos, para os familiares 
pois as pessoas estão ganhando para isto pois com uma folha de pagamento do jeito que está dá 
para fazer.  
 
2. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse concordar com o Vereador José Geraldo 
dos Santos quando ressalta a necessidade de fazer as coisas básicas. Disse que na última reunião 
falou sobre o que acontece na esfera política nacional afirmando que além de ladrão são 
assassinos independente do partido pois o dinheiro desviado poderia estar salvando vidas e citou 
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que algo que lhe chamou a atenção que mesmo que eles não tivessem feito nada de errado até 
hoje, mas somente o fato de estarem trocando cargos a troca de favores qual será a qualidade de 
secretários que terá e só isto é motivo de cassação, na sua opinião. Relatou que a Câmara de 
Claraval/MG solicitou uma cópia do projeto de sua autoria juntamente com o Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues sobre os loteadores continuarem dando manutenção durante cinco anos do 
serviço que é de responsabilidade deles afirmando que isto lhe chamou a atenção e sugeriu que a 
Câmara envie todos os projetos aprovados nesta casa para as Câmaras da região e pedir os 
projetos aprovados por outras Câmaras com resultado para que esta Casa de Leis tome iniciativa 
e proponha para nossa cidade. Falou que está estudando a criação de um Centro de Atendimento 
ao Cidadão, sendo um serviço gratuito que o cidadão poderia solicitar várias certidões como; 
nascimento, casamento, CPF, contas de água, luz e telefone, além de certidões via internet, 
atestado de óbitos e antecedentes criminais e também poderia funcionar como uma central de 
documentos perdidos, elaboração de currículos e inscrições para vestibular. Disse ainda que 
entende que a Câmara tem o seu orçamento e o Presidente disse que tem interesse de fazer 
mudanças no Procon. Falou que tem uma proposta que não estava achando meio legal para ser 
aprovada que é; os vereadores para viajarem com dinheiro público que a Câmara fique sabendo 
pois acaba tendo um custo mais caro quando vereadores viajam em datas diferentes e também 
depois da viaje que se apresente um relatório do que foi feito na viagem. Disse ainda que se o 
Vereador não quiser apresentar é porque não está pensando no bem de Cássia pois quanto mais 
vereadores souberem mais chance dele conseguir o que quer.  
 
3. Vereador Leandro Borges da Cruz: falou sobre sua participação na reunião na região do 
Morro Redondo com a Patrulha Rural destacando a satisfação dos moradores da região pois 
depois que implantou a Patrulha Rural diminuíram os roubos na zona rural e agradeceu ao 
Sargento Borges pelo trabalho que ele está fazendo e salientou que a população da zona rural 
está agradecia e pede para que não deixem parar a Patrulha Rural pois foi muito bom para o 
município. Falou ainda que vários roubos como de tratos, de gado diminuíram. Disse concordar 
com o Vereador José Geraldo dos Santos no que tange ao lixo afirmando que se não cercar e 
colocar as caçambas no lugar certo não vai conseguir resolver estes problemas e relatou que 
vindo para a cidade presenciou um veículo parado e pessoas jogando lixo no trevo e da próxima 
vez que ver vai chamar a polícia militar pois as pessoas vêm desfrutam da represa e ainda joga o 
lixo na porta de nossa cidade. Comentou sobre o projeto de limpeza das represas e também a 
importância da água pois as pessoas estão felizes com a cheia do rio mas têm que fazer a sua 
parte, cuidar para melhorar. Falou sobre as calçadas afirmando que em alguns lugares não tem 
mais calçada e a próxima administração precisará cuidar disso citando a Avenida Santa Rita pois 
tem alguns trechos que não tem mais calçada e também sobre a iluminação pública relatando que 
na Rua Padre Donizete há oito postes sem iluminação e precisa tomar uma atitude pois do jeito 
que está não pode continuar.  
 
4. Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que estava refletindo sobre a fala do Vereador José 
Geraldo dos Santos que está há três mandatos como vereadores deve ter repetido sobre a limpeza 
na cidade. Em aparte, o Vereador José Geraldo dos Santos: disse que o maior problema é a 
educação da população que a cada dia está pior. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que 
poderia ser mudada a forma de administração pois há vários anos vem repetindo estas 
solicitações e relatou que a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa tentou na entrada da 
cidade um símbolo musical pois os outdoors são cada um do tamanho, mal escrito, caído e logo 
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já depara com ferro velho, com velório e citou que precisa mudar a forma de vermos nossa 
cidade, conscientizar a população e ajudar a administrar pois falta este tipo de trabalho. Falou 
que precisa de limpeza dos córregos, manutenção das estradas rurais e questão do meio ambiente 
alertou que na semana que vem deve chegar em torno de duzentas mudas para a cidade. Disse 
ainda que uma forma difícil que vê o que o Prefeito passa é a questão de ministérios citando a 
verba de quinhentos mil reais para o esporte através do Deputado Federal Marcelo Álvaro 
Antônio e esta verba é destinada somente para o esporte, mas o que precisa é que os ministérios 
destinem verbas para o básico como; funcionalismo púbico que não teve o aumento digno que 
precisava porque o Prefeito não teve condições financeiras para dar os onze virgula vinte e sete, 
falta de remédios, exames, desemprego cresce, a prestação de serviços diminuiu e falta o que ter 
de comer dentro de casa e salientou que é preciso mudar, pois projeto tem vários mas 
infelizmente não acontecem devido a condição financeira que passamos. Disse ainda que 
diminuíram as fábricas de calçados mas aumentaram o número de bancas de calçados.  
 
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre a construção da rede pluvial no 
bairro São José afirmando que tem casas danificadas, calçadas e parte do asfalto e em visita os 
moradores solicitaram esta indicação. Falou sobre a implantação da guarda municipal disse que 
esteve na cidade de Boa Esperança/MG e conversou com o capital que se comprometeu a 
auxiliar na criação da guarda municipal pois lá começaram com um carro velho e dois guardas e 
no começo é difícil mas que estabilizar fica bem mais fácil. Falou sobre os animais soltos em 
vias públicas afirmando que houve um acidente e hoje perto do pelotão da Polícia Militar tinha 
dois cavalos e na Avenida Ildefonso Del Bianco tinha três cavalos e a população tem cobrado e 
relatou também sobre o acúmulo de entulho nas ruas e está difícil para a Prefeitura retirar já que 
os funcionários estão trabalhando até as trezes horas e também nas estradas rurais pois as 
máquinas saem de manhã para arrumar a estrada e para ao meio dia porque as trezes horas que 
tem que parar e acredita que está tendo mais gasto. Falou sobre a iluminação pública destacando 
as lâmpadas queimadas afirmando que todos os dias tem reclamação e falaram que iria ser este 
mês a licitação e relatou que um senhor lhe falou que no Posto de Saúde não tem banheiro para 
os pacientes e isto é uma vergonha pois o Posto de Saúde já está reformado mas ainda continua 
fechado.  
 
 
6. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: falou sobre sua indicação acerca do 
estágio para estudantes de terceira idade afirmando que é para incentivar pois sabe que tem 
muitas pessoas estudando na terceira idade sendo uma maneira de mostrar que eles estão dentro 
do mercado e são pessoas que realmente dedicam-se ao trabalho. Parabenizou o Vereador 
Ezequias Sousa Rodrigues pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2016 afirmando que o 
Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio em ajudado nossa cidade e também pelo Projeto de 
Decreto Legislativo nº 022/2016 ressaltando que o Senhor Celso de Oliveira que é uma pessoa 
encantadora e fica fascinada pelo dom como artista e como pessoa. Falou que concorda com 
todos sobre a limpeza da cidade e afirmou que é preciso fazer o mínimo para servir a cidade já 
que não pode fazer o máximo. Relatou que saiu para academia na última quarta-feira e 
presenciou que são poucas as pessoas que separam o lixo para reciclagem e falta conscientização 
e alertou para fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas se conscientizem 
sobre o lixo reciclável, o desperdício de água, plantar árvores. Falou que o projeto ficou lindo 
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com o nome da cidade feito com notas musicais na entrada da cidade e na época foi orçado em 
vinte mil e as pessoas saberiam onde estariam passando. Disse que acha interesse comunicar 
sobre as viagens porque as pessoas precisam saber e cinco ou seis vereadores muda toda a 
situação e acha interessante ligar para avisar das viagens.  
 
7. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou que na última sessão chamou a atenção 
com a decepção com o Partido Verde que foi vendido para o Álvaro Dias e a primeira coisa que 
fez foi trocar o nome de agrotóxico para fito sanitário ou seja, aumento de ganho das empresas 
que trabalham com agrotóxico e citou que é um cara que está entrando para o Partido Verde 
contra o meio ambiente e citou que é decepção uma atrás da outra. Disse ainda que quando os 
vereadores falaram sobre doenças como dengue citou que o Estado de São Paulo tem o maior 
número de casos de dengue e também de casos de gripe H1N1 onde em uma semana houve 
quarenta e oito mortes sendo o Estado mais rico da nação. Falou ainda que quando se fala de 
rixas políticas citando ainda a roubo da merenda escolar e ainda participar de um movimento 
contra a corrupção e salientou que o pai dele foi um dos maiores políticos de Ribeirão Preto/SP. 
Disse ainda que o ser humano está chegando ao ápice da irracionalidade, é o cara não saber o que 
é uma comida para criança na creche ou na escola e citou que em Cássia a principal alimentação 
é a da escola e alertou que é preciso abrir o olho sem qualquer discriminação pois nossa merenda 
escolar está vindo quase toda de um cara de Delfinópolis/MG que não tem propriedade rural, vai 
até a cidade de Ribeirão Preto/SP e traz sucata, xepa e põe nas escolas. Em aparte, o Vereador 
Ricardo Garcia Arantes: disse que os produtores estão impedidos de vender o produto por causa 
do SIM. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que loteamento Vitória Liporoni continua 
divulgando o lançamento de vendas dos terrenos do jeito que está lá e o município não pode 
pagar este ônus porque no asfalto nasce grama e tem que dar jeito, tem que impedir. Falou que a 
situação da pessoa mais humilde no nosso país é revoltante e citou que em Cássia ninguém tem o 
direito de consultar com ortopedista se não pagar sendo só caso de acidente e salientou que se o 
consórcio não voltar a população mais humilde está totalmente desamparada sendo prioridade. 
Em aparte, o Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que na cidade de Ibiraci/MG estão 
atendendo oftalmologista e um funcionário seu ligou e disse que estava comprando óculos pois o 
pessoal da ótica estava na porta esperando o paciente. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: 
disse que pacientes de Cássia estão consultando em Ibiraci/MG e quem mantém este atendimento 
é uma ótica da cidade de Franca/SP.  
 
 
8. Vereador Flávio Rossato: disse que assunto de saúde mexe com as pessoas pois precisa de 
uma atenção especial e citou que o CISLAP se não voltar até maio a população não aguenta mais 
e as pessoas reclamam. Disse que precisa tomar providências com relação ao loteamento Vitória 
Liporoni pois está nascendo mato no asfalto e nunca viu nascer mato em asfalto novo e 
questionou o prejuízo para o município pois o próximo Prefeito que entrar já vai ter que fazer o 
asfalto, pois vem as firmas de fora tapeando o município pois pega o dinheiro e vai embora e 
citou que os vereadores devem tomar providências. Em aparte, o Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa: sugeriu que se redija um documento pedindo a intervenção no loteamento Vitória 
Liporoni. O Vereador Flávio Rossato: disse que concorda com esta sugestão. Disse que 
participou de uma reunião no bairro Santa Rita e quase apanhou pois tem uma lâmpada que faz 
seis meses que está apagada e isto é uma vergonha para os vereadores e citou que vai ter uma 
licitação e que os vereadores participem da licitação. Falou que seria muito importante ter a 

 
Praça Barão de Cambuí, 199 -  CEP: 37980-000 -  Cássia-MG -  Telefax: (35) 3541-1898 -  e-mail: assessoria@cassia.cam.mg.gov.br 

mailto:assessoria@cassia.cam.mg.gov.br


Câmara Municipal de Cássia 
Estado de Minas Gerais 

 
 
guarda municipal em Cássia pelas coisas que estão acontecendo e sabe que está vencendo o 
mandato e tem que pedir as coisas básicas para manter a cidade. Comentou sobre a merenda 
escola afirmando que quem ganha e oferece uma mercadoria ruim e por isto teria que ter um 
fiscal para fiscalizar pois quem arca com as consequências é a população. Relatou que ficou 
horrorizado em ver a situação do lixão com vários animais mortos. Disse que deveria fazer uma 
moção para todos da vigilância sanitária que tem feito um excelente trabalho. Em aparte, o 
Vereador Ricardo Garcia Arantes: repassou um convite do dono da empresa Atlântida para 
visitar a empresa. Em aparte, a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: repassou um 
convite da CAREV para um leilão de gado no domingo e precisa da colaboração de todos a partir 
das quatorze horas, no Parque de Exposições. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: 
disse que o Secretário de Esportes, José Augusto Tambini Pinto lhe entregou um convite para 
passar na Câmara porém esqueceu em sua outra pasta mas enviará para a Câmara para ser 
repassado aos vereadores.  
 
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: disse que todas as indicações foram bem colocadas e 
ressaltou sobre os Projetos de Decretos Legislativos referente aos títulos de cidadania 
salientando que o Senhor Celso de Oliveira é uma pessoa iluminada por Deus, um excelente 
artista, um defensor do meio ambiente e o Senhor Marcelo Álvaro pelo que tem feito e a Moção 
de Congratulações ao Senhor Daniel Machado que está engajado em ajudar o município 
independentemente de partido e está muito preocupado com as obras do PAC e também com a 
FAMA. Disse que achou excelente o projeto citado pelo Vereador Ciro Antônio de Oliveira 
Costa e conversará com a mesa para fazer as mudanças no PROCON pois é um excelente 
projeto.  
 
Foi encerrado o Grande Expediente. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os 
Vereadores para a 6ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de 
Cássia, a realizar-se no dia 14 de abril 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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