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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 28(vinte) dias do mês de abril 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 7ª 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, Sérgio Antônio da 
Fonseca. O Vereador Ricardo Garcia Arantes e a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa 
apresentaram ofício justificando a ausência. 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.A seguir, 
passou-se ao Expediente: 
 
 
DOEXECUTIVO:Não houve expediente.  
 
DIVERSOS:1. Convite da ACIC para palestra sobre SPC, que será realizada no dia 03 de maio 
de 2016, às 20 horas no salão da ACIC. 
 
 
DOS VEREADORES:  
 
1.Indicação do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine junto ao setor competente, neste caso a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos, que realize a limpeza na lateral da Avenida Monsenhor Sílvio 
Puntel, nas imediações entre a Praça Valdivino Muniz e a Chácara do Gilmar.  
 
2. Indicação do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, a instalação de redutores de velocidade na pista lateral da Avenida 
Humberto de Almeida, no bairro São José.  
 
3. Indicação do Vereador Flávio Rossato, sugerindo ao Chefe do Poder Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, que faça a limpeza e retirada do 
mato às margens do prolongamento da Rua Roque Portes Vieira (Sentido Centro/São Francisco – 
Loteamento Ilda Alonso) e também às margens da Avenida Caetano Castaldi, no trecho 
compreendido entre o cruzamento com a Rua Pedrinho Alberto Panissa e cruzamento com 
Avenida Ildefonso Del Bianco.  
 
4. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Poder Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, a implantação de meio-fio 
entre a Avenida Humberto de Almeida e a Praça 13 (treze) de Maio.  
 
5. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Poder Executivo, 
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Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, que faça o alargamento da 
Rua dos Vicentinos.  
 
Pequeno Expediente: 
 
1. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
2. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
3. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
4. Vereador Flávio Rossato: falou sobre a indicação de autoria referente a limpeza e retirada do 
mato às margens do prolongamento da Rua Roque Portes Vieira (Sentido Centro/São Francisco – 
Loteamento Ilda Alonso) e também às margens da Avenida Caetano Castaldi, no trecho 
compreendido entre o cruzamento com a Rua Pedrinho Alberto Panissa e cruzamento com 
Avenida Ildefonso Del Bianco, afirmando que os moradores estão reclamando da sujeira. Disse 
que todas as indicações são válidas.  
 
5. Vereador José Geraldo dos Santos: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a ausência do Vereador Ricardo 
Garcia Arantes que passará por uma cirurgia rogando graças a Deus pela sua melhora. Comentou 
sobre a indicação de sua autoria referente a limpeza na lateral da Avenida Monsenhor Sílvio 
Puntel, nas imediações entre a Praça Valdivino Muniz e a Chácara do Gilmar, pois está alertando 
a administração para que faça a limpeza porque pode ocorrer queimadas como nos outros anos. 
Em aparte, o Vereador Flávio Rossato: disse que colocaram fogo em terrenos e a população 
estava cobrando as autoridades competentes para punir os responsáveis.  
 
7. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
1. Vereador Leandro Borges da Cruz: solicitou urgência para o Projeto de Lei Complementar 
nº 018/2016, afirmando que este projeto dá isenção as entidades sem fins lucrativos. Disse que 
em vários lugares há necessidade de fazer lombadas mas o Prefeito já sinalizou que não fará 
mais lombadas neste mandato e salientou que recebe vários pedidos e realmente precisa em 
várias ruas citando na Avenida Amazonas e no bairro São José. Disse ainda que esteve com o 
Prefeito na cidade de Franca/SP tratando sobre a pavimentação das vias do bairro Recanto dos 
Alonsos onde a firma se comprometeu a retomar as obras pois já está depositada metade da 
verba sendo preciso o término das obras para não criar mais transtornos. Falou sobre o evento do 
Bola e Viola que será realizado na Chácara do Ciro e torce para que dê tudo certo já que o evento 
é em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos.  
 
2. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre o início de obras que depois são 
paralisadas sem justificativas e a população cobra e salientou que os moradores do Recanto dos 
Alonsos iriam chamar a tv. Comentou sobre a indicação de sua autoria referente ao alargamento 
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da Rua dos Vicentinos afirmando que até o momento não houve resposta como também sobre a 
indicação de sua autoria acerca de meio fio na Avenida Humberto de Almeida da qual os 
moradores têm cobrado pois está um transtorno para todos. Disse que esteve na Prefeitura para 
falar com o Prefeito não obteve êxito salientando que trataria sobre as pinturas horizontais e 
verticais no bairro Santa Rita e Novo Mundo que não foram feitas sendo que outros lugares estão 
sendo feita as pinturas destacando que fica com vergonha de transitar pelo bairro pois os 
moradores cobram pois é muito importante que façam estas pinturas para que não aconteça 
acidentes graves. Comentou sobre o evento do 4º Bola e Viola em Prol do Hospital Regional do 
Câncer de Passos parabenizando a todos os organizadores e salientando que dará todo o apoio 
necessário.  
 
3. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou que quando chegou o assessor de secretaria 
José Geraldo tinha deixado um recado sobre o contato da Universidade Federal de Uberlândia e 
disse que vai tentar até o final do mandato o convênio para que a cidade tenha um polo de uma 
universidade federal. Disse que respeita todas as indicações e quase sempre são coisas do nosso 
dia-a-dia e comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 018/2016 afirmando que não irá 
ter novidade e é merecido. Disse que nas festividades do dia da cidade não observou o evento da 
Câmara. Solicitou que os vereadores trabalhem de forma transparente, tranquila sobre a questão 
dos vencimentos dos agentes políticos para o quadriênio 2017/2020 sendo que é preciso fazer o 
mais rápido, antes que comecem as campanhas e salientou que em todos os lugares que estão 
sendo votados a população está entendendo que os vereadores estão aumentando salários e não é 
isto. Disse ainda que antes de começar a campanha que já seja votado esta questão para que os 
candidatos já saibam qual vai ser a regra do jogo e na hora de começar a campanha pode 
começar um “bafafá” por ter parte interessada devido alguns vereadores tentarem a reeleição e 
acha isto perigoso para os nobres colegas. Afirmou que na última sessão disse sobre o Posto de 
Saúde e com o frio o povo continua ao relento e quando foi a reforma do Posto de Saúde vários 
vereadores achavam que o posto de saúde era pouco para espera e hoje não tem local de espera, 
sendo na rua, sem acesso e com dificuldades e salientou que as pessoas não querem consultar no 
posto de saúde indo para o Pronto Socorro Municipal que teve aumento as consultas e por outro 
lado o principal PSF está sem médico e este tipo de preocupação é pertinente e começar a 
trabalhar pelo básico. Falou que são coisas que estão ficando para trás e os vereadores não estão 
fazendo. Disse sobre fazer um projeto separando o dia da cidade do dia da padroeira e todas as 
cidades da região tem isto e para respeitar todas as religiões e citou que o hasteamento teria que 
ser em local cívico e não em local religioso, pois alguém colocou como cômodo e teria que criar 
um local cívico questionando porque no dia sete de setembro é feito no Fórum. Disse ainda que 
fica sem graça por estar sentado na missa e idosos em pé.  
 
4. Vereador Flávio Rossato: questionou o presidente sobre a iluminação pública afirmando que 
não aguenta mais sair na rua e receber reclamações sobre a iluminação pública e ninguém toma 
providência pois faz quatro meses que vários lugares estão no escuro e citou que os bairros Santa 
Rita e Vila Dr. Gaspar são os mais escuros destacando que o povo está certo em cobrar pois o 
vereador é quem representa a população, o prefeito. Disse ainda que teria uma licitação mas não 
sabe porque foi barrada e não informa a Câmara sobre o que acontece e por isto está sendo 
criticando pela população e dá razão para a população cassiense. Falou sobre a reforma do Posto 
de Saúde afirmando que no outro mandato foi reformado deixando o povo sem lugar para ficar e 
em menos de quatro anos está reformando o posto de saúde deixando um lugar para o povo 
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citando que as telhas novas sumiram de lá faz oito meses e a reforma do posto de saúde não 
termina, fazendo a população sofrer e questionou se eles não olham isto. Falou que o povo está 
na chuva, no frio, no vento e a todos estão ali sendo uma falta de respeito com a população 
cassiense que não aguenta mais isto e o tempo foi passando e nada aconteceu e fica chateado 
com o que acontece na política e precisava criar vergonha na cara e sair da política porque o 
sofrimento é grande e sofre junto com o povo. Falou que muitos companheiros afirmam que não 
são candidatos e estão certos e citou que o povo está certo em cobrar pois na hora do voto está na 
casa da população e depois some durante os quatros anos. Falou que achou estranho os 
deputados defendendo os produtores rurais e hoje viu um pronunciamento da Presidente da 
República onde relatou que os sem-terra e os índios precisam ter terras e achou estranho pois 
estes vendem as terras. Falou que os pequenos produtores rurais precisam de uma patrola para 
fazerem o terreiro e não tem, pois for pagar uma hora de patrola é cento e setenta reais e fica com 
dó pela situação que está o município. Disse que está junto com a população sofrendo mas é 
óbvio que tem gente para defender os produtores rurais pois tem muita gente boa, deputado, 
senador que defendem a classe do produtor.  
 
5. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que ás vezes não quer comentar mas é obrigado de 
acordo com a fala do Vereador Flávio Rossato afirmando que quando se vê o sumiço de alguma 
coisa pública senão quiser falar tem a lei e disse que vai estar ao lado do Vereador mas tem que 
denunciar e começar a agir, pois só falar não adianta. Sobre a patrola disse que vai na contramão 
pois na época do Afrânio tinha uma e hoje se sabe quantas tem. Afirmou que é preciso ter um 
equilíbrio quando se fala de sem-terra pois entra na questão social, humanitária pois não 
concorda com latifundiários que se quer tem o registro da terra, mas é um assunto extenso que 
tem divergências de opiniões. Falou sobre a fixação de salário afirmando que é pertinente já 
sabido que há uma ideia do presidente nesta casa e alguma coisa vai ter fazer também e não ficar 
como as outras gestões que falam e faz tudo natural mas sim fazer e mostrar o trabalho 
divulgando sobre este procedimento da Câmara. Falou ainda que a questão é mais de informação 
pois considera que o salário não é exorbitante mas é necessário dar transparência a este salário e 
fazer com que o povo enxergue o que é direito do vereador como também os deveres. Comentou 
sobre o lixo afirmando que tiraram a caçamba e proibiram de jogar lixo destacando que é preciso 
criar um lugar para jogar lixo e chamou a atenção dos nobres vereadores para fazer um 
levantamento dos túmulos no cemitério e fazer um projeto de lei, pois tem túmulos de muitos 
anos e gostaria de consultar o jurídico para dar andamento neste trabalho que é um trabalho de 
bem para o município, pois pode leiloar os túmulos e vai ficar marcado. Parabenizou o Vereador 
Ciro Antônio de Oliveira Costa pelo trabalho à frente do 4º Bola e Viola em Prol do Hospital 
Regional do Câncer de Passos. Disse sobre a laicidade do Estado que é uma questão de lei e 
salientou que é a favor de todas as denominações religiosas e parabenizou o Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca pela sua fala. Falou sobre os animais soltos nas ruas afirmando que não 
achou cachorros soltos na cidade pois não tem visto mais os animais soltos nas ruas e 
parabenizou o Vereador Ricardo Garcia Arantes pelo trabalho realizado.  
 
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: registrou que foi retirado uma indicação de sua 
autoria de última hora referente a melhorias na calçada em frente à Banca da Matriz pois o 
serviço já está sendo feito. Registrou que o Deputado Estadual Emidinho Madeira respondeu 
oficio de sua autoria afirmando que irá empenhar-se na continuação da calçada ao lado da 
Cerâmica do Negrinho até o bairro São Francisco. Disse que vários vereadores falaram sobre a 
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questão iluminação pública citando que no seu ponto de vista foram vários erros, pois deveriam 
ter entrado na Justiça já que os municípios que entraram na Justiça a Cemig estão dando 
manutenção até hoje e os que não entraram tiveram que arcar com as despesas e infelizmente a 
firma que ganhou a licitação não cumpriu nada do que foi prometido e a Prefeitura cometeu 
outro erro pois deveriam levar a firma na Justiça e como não entrou no dia da licitação a firma 
veio novamente para concorrer e como não foi feito nenhuma acusação formalmente ela tinha o 
direito de participar e a licitação foi cancelada de última hora. Convidou os Vereadores para 
participarem do 4º Bola e Viola em Prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. Comentou 
sobre o projeto do centro de atendimento ao cidadão afirmando que tem a cópia do projeto mas 
está aguardando a legalização do projeto e também algumas adequações. Sugeriu aos vereadores 
uma proposta para que façam uma relação sobre a principais prioridades do bairro e da cidade 
para apresentar depois e enviar ao Executivo para ver o que pode ser feito. Disse ainda que toda 
reunião fica mandando indicações e não sabe até que ponto é analisada com carinho. Em aparte, 
o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que poderia inverter e fazer um documento para os 
candidatos do quadriênio 2017/2020 pois se fizer para o atual prefeito ele não terá tempo. O 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que pelo menos pode pontuar algumas coisas 
pois ainda dá tempo de fazer algo.  
 
7. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: disse que foi solicitado sobre a reunião do subsídio e 
na próxima semana será agendada a reunião como também para decidir sobre a entrega dos 
títulos e sobre a situação do posto de saúde. Falou sobre o posto de atendimento solicitado pelo 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa afirmando que assim que iniciou seu mandato pediu ao 
Deputado Estadual Cássio Soares ajuda para implantação de uma unidade do Posto UAI e esta 
semana esteve em Passos/MG onde foi liberado a abertura dos serviços prestados pelo UAI 
juntamente com o PROCON-CAMARA. Disse ainda que o Senhor Ricardo, do UAI virá fazer 
uma visita para iniciar o processo de abertura do posto UAI. Falou sobre a iluminação pública 
afirmando que a empresa KELLUZ iria participar da licitação e o Executivo está vendo qual a 
forma legal de começar no mês de maio a dar manutenção. Em aparte, o Vereador Leandro 
Borges da Cruz: disse que conversou com o Prefeito sobre os terreiros de café que iriam ser feito 
por uma empresa, mas no dia de fazer o serviço o responsável pelo trabalho teve problema de 
saúde e na próxima segunda-feira será decidido definitivamente. Em aparte, o Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa: solicitou urgência especial para o Projeto de Lei nº 130/2016 que 
“Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro urbano do município de Cássia/MG” 
de autoria do Prefeito Municipal. Foi encerrado o Grande Expediente.  
 
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão os pedidos de urgência apresentados 
pelos Vereadores.  
 
1. Requerimento apresentado pelos Vereadores Leandro Borges da Cruz, Ciro Antônio de 
Oliveira Costa, José Geraldo dos Santos, Flávio Rossato, Sérgio Antônio da Fonseca e Claudinei 
Pereira da Costa solicitando urgência especial, para discussão e votação do Projeto de Lei 
Complementar nº 018/2016 que “Dispõe sobre alterações no Código Tributário do Município, 
Lei Municipal nº 806 de 27 de dezembro de 1990, e dá outras providências” de autoria do 
Prefeito Municipal, para que seja colocado nesta 7ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 
em regime de urgência especial, para discussão e votação em único turno, dispensando-se assim, 
os pareceres da Comissões e publicações. O Requerimento foi colocado em discussão. Não 
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houve oradores. Colocado em votação o Requerimento foi aprovado por unanimidade e Projeto 
de Lei Complementar nº 018/2016 remetido à ordem do dia.  
 
2. Requerimento apresentado pelos Vereadores Ciro Antônio de Oliveira Costa, Leandro Borges 
da Cruz, Claudinei Pereira da Costa, Sérgio Antônio da Fonseca, Flávio Rossato e José Geraldo 
dos Santos solicitando urgência especial, para discussão e votação doProjeto de Lei nº 130/2016 
que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro urbano do município de 
Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal, para que seja colocado nesta 7ª Reunião Ordinária 
da 4ª Sessão Legislativa, em regime de urgência especial, para discussão e votação em único 
turno, dispensando-se assim, os pareceres da Comissões e publicações. O Requerimento foi 
colocado em discussão. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que foi procurado 
pelo Senhor Luiz Henrique que estava preocupado com a questão dos lotes serem divididos e 
salientou que é importante esta questão pois na hora que forem fazer o projeto na Prefeitura será 
colocado que não poderá ser dividido e disse que é preciso fazer uma lei para que proíba dividir 
os lotes. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que isto é uma manobra do Plano Diretor. O 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que está sendo estudado como pode fazer um 
projeto para que onde for aceitado a fossa séptica não poder dividir. O Vereador Sérgio Antônio 
da Fonseca: disse que os próximos prefeitos terão um problema, pois na hora que dividir terá que 
tratar o esgoto. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que é preciso tomar 
providências para não deixar dividir e limitar o tamanho dos lotes e por isto acha que é preciso 
ter a lei. Colocado em votação o Requerimento foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº 
130/2016 remetido à ordem do dia.  
 
Ordem do dia: Único turno: 1. Projeto de Lei Complementar nº 018/2016 que “Dispõe sobre 
alterações no Código Tributário do Município, Lei Municipal nº 806 de 27 de dezembro de 
1990, e dá outras providências” de autoria do Prefeito Municipal. O Projeto de Lei 
Complementar nº 018/2016 foi colocado em discussão. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira 
Costa: disse que é totalmente favorável e achava que as entidades eram isentas pois são todos 
voluntários e o valor pode ser até simbólico mas quem trabalha com entidades já está sendo 
voluntário. Colocado em votação, o Projeto de Lei Complementar nº 018/2016 que “Dispõe 
sobre alterações no Código Tributário do Município, Lei Municipal nº 806 de 27 de dezembro 
de 1990, e dá outras providências” de autoria do Prefeito Municipal, foi aprovado por 
unanimidade. 2. Projeto de Lei nº 130/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para 
o perímetro urbano do município de Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal. O Projeto de 
Lei nº 130/2016 foi colocado em discussão. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse 
que a área fica do lado da Avenida Monsenhor Sílvio Puntel onde houve o problema do 
seguimento de ruas que no mandato de 1999 a turma da época para levar vantagem financeira 
deixaram as ruas como área verde e citou que a casa foi liberada para construção e aprovando 
este loteamento que seria chácara mas como não tem a lei no município e nem no estado que 
legaliza a chácara estão passando para urbana e se constar que não poderá dividir as ruas não 
terão seguimento e não terá que desafetar a área, mas também não pode asfaltar pois é área verde 
e aceitar só se for doada outra área pois o município poderá perder de novo. O Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca: disse que é preciso confirmar se este tipo de projeto não está ferindo o 
Plano Diretor do Município. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que faz quarenta 
anos que trabalha com construção e toda as vezes que foi na prefeitura falaram que se não tivesse 
rede de esgoto não pode. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que transferir para 
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urbana está assinando um problema para o município pois se o plano diretor prevê um plano de 
expansão para um lado porque hoje os rios estão poluídos é bem complicado para o município. O 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que nunca foi permitido a fossa séptica sendo 
somente agora permitido e por isto precisa ter uma legislação. O Vereador Sérgio Antônio da 
Fonseca: disse que a legislação existe e falta o conhecimento da pessoa responsável.O Vereador 
José Geraldo dos Santos: disse que está votando consciente apenas a transferência rural para o 
perímetro urbano e que outras questões não são responsabilidade desta casa. O Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca: disse que nas chácaras já existe, já está instalada e passa para urbana, não 
tem mais empreendimento e quando precisar asfaltar é pelo município. O Vereador Ciro Antônio 
de Oliveira Costa: disse que é preciso ver se estão fazendo errado. O Vereador Sérgio Antônio da 
Fonseca: disse que o Plano Diretor prevê o direcionamento do crescimento do município e 
determina o crescimento para um lado do município para que não tenha prejuízo financeiro e 
ressaltou que o Plano Diretor é novo. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que 
poderia ser feita uma reunião com o setor de engenharia, setor jurídico para discutir esta questão 
pois no Conselho Municipal do Meio Ambiente foi proposto um movimento neste sentido 
porque é muito complexo e precisa de alguém que entende para legalizar e a questão da chácara 
precisa ser legalizada mas depende dos deputados porque no Rio Grande do Sul e São Paulo tem 
lei e Minas Gerais não tem. Disse ainda que passando para urbana vão pagar IPTU e podem 
dividir até cento e vinte e cinco metros e isto não é bom para o município e ressalto que na beira 
do lago é preciso uma legislação, pois tem um loteamento com duzentos lotes e famílias vão vir 
para cá, deixar lixo, correr risco de acidente, drogas e por isto é preciso ter uma lei. Colocado em 
votação, o Projeto de Lei nº 130/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o 
perímetro urbano do município de Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal, foi aprovado 
por unanimidade. Foi encerrada a ordem do dia. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou 
os Vereadores para a 8ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de 
Cássia, a realizar-se no dia 12 de maio 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. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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