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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 09(nove) dias do mês de junho 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 9ª 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 Vereadora 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.A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DOEXECUTIVO: Não houve expediente.  
 
DIVERSOS: 1.Ofício nº 7239/2016, Processo nº 958519 do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais encaminhando parecer prévio pela aprovação das contas deste Município, 
exercício 2014. 
 
DOS VEREADORES:  
 
1.Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 que “Altera a Lei Complementar nº 042/2010, de 06 
de dezembro de 2010 que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do 
Município de Cássia” de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa.  
 
2. Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto que envie a esta colenda Casa de Lei, informações 
sobre o valor da dívida pública municipal referente ao mês de janeiro/2013 e o valor até a 
presenta data, para esclarecimentos à população.  
 
3. Requerimento de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim 
Liporoni, localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a 
espessura da pavimentação, o laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem 
necessárias para esclarecimentos aos munícipes.  
 
4. Requerimento de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, solicitando providências junto ao Setor 
competente, a abertura de rua ligando a Praça Barão de Cambuí a Avenida dos Produtores para 
facilitar o acesso aos moradores destes bairros.  
 
5. Requerimento de autoria do Vereador José Geraldo dos Santos, solicitando ao Senhor 
Presidente da Câmara, Vereador Ezequias Sousa Rodrigues a realização de audiência pública 
com a participação da Diretoria Regional em Passos/MG da Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social – SEDESE, para que seja discutidos os importantes e relevantes temas 
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de políticas de inclusão social de Cássia, Programa de atendimento social, Sini, Pronatec e Fic, 
Política de Inclusão Social Rural, Proteção antidrogas, Iluminação pública e Luz para todos. 
 
Pequeno Expediente: 
 
1. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
2. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
3. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: parabenizou o Vereador Presidente Ezequias Sousa 
Rodrigues pelo Requerimento solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo 
Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, localizado nesta cidade de 
Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a espessura da pavimentação, o laudo 
técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem necessárias para esclarecimentos 
aos munícipes, afirmando que quando começou fica a certo ponto com a falta de poder nosso, já 
que o poder público sendo a defensoria pública não ficou sabendo pois chegaram várias 
denúncias de que o asfalto que foi construído lá não é de uma resistência satisfatória para o 
trânsito de automóveis e para a construção de imóveis em volta e isto é muito perigoso, pois se 
estragar quem terá que pagar é a população. Disse ainda que um simples ato deste de interdição 
de asfalto reflete sobre a condição de cada um, pois quando se fala em pagamento de impostos é 
por conta do mal aproveito deste dinheiro. Falou sobre o Ofício nº 7239/2016, Processo nº 
958519 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhando parecer prévio pela 
aprovação das contas deste Município, exercício 2014, destacando que certamente terá uma 
reunião específica para tal e acha que seria interessante fazer um debate depois que teve a 
dimensão de como funciona o TCE/MG, pois tem hoje onze juízes do quais apenas três são 
juízes e os demais são ex esposas de deputados, são ex-deputados, ex-senadores e temos um 
Tribunal de Contas que infelizmente não é para julgar, tendencioso com diz a doutora e depois 
que foi buscar informações teve esta notícia preocupante, quem julga não tem competência da 
mesma forma da sensação do brasileiro com o japonês da federal e afirmou que é muito 
frustrante o país que estamos passando. Falou sobre o Requerimento de autoria do Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto 
que envie a esta colenda Casa de Lei, informações sobre o valor da dívida pública municipal 
referente ao mês de janeiro/2013 e o valor até a presenta data, para esclarecimentos à população, 
afirmando que na votação deste ano, a dívida que está acumulado do ano passado para este ano, 
está em torno de quatro milhões a quatro milhões e meio e o próximo prefeito pega a prefeitura 
com uma dívida de dez milhões no mínimo fora os descontos de fundo diretamente de fundo de 
garantia, INSS. Parabenizou o Vereador José Geraldo dos Santos pelo Requerimento solicitando 
ao Senhor Presidente da Câmara, Vereador Ezequias Sousa Rodrigues a realização de audiência 
pública com a participação da Diretoria Regional em Passos/MG da Secretaria de Estado de 
Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE, para que seja discutidos os importantes e 
relevantes temas de políticas de inclusão social de Cássia, Programa de atendimento social, Sini, 
Pronatec e Fic, Política de Inclusão Social Rural, Proteção antidrogas, Iluminação pública e Luz 
para todos.  
 
4. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre o Requerimento de autoria do Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues, solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho 
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Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais 
como: a empresa que realizou os serviços, a espessura da pavimentação, o laudo técnico do 
recebimento da obra, e outras mais que se fizerem necessárias para esclarecimentos aos 
munícipes, afirmando que o asfalto é uma vergonha e tem notícias de que a venda de lotes foi 
embargada. Disse ainda venderam lotes antes que a Prefeitura tomasse as medidas e citou que 
daqui a quatro anos a Prefeitura terá que refazer o asfalto. Comentou que teve reclamações de 
moradores pedindo redutor de velocidade na Rua Deputado Delson Scarano pois é preciso 
prevenir antes que aconteça acidentes.  
 
5. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que os pedidos do Pequeno Expediente são 
relevantes e citou o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 que “Altera a Lei Complementar 
nº 042/2010, de 06 de dezembro de 2010 que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Participativo do Município de Cássia” de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, 
afirmando que não tem nada contra mas quer estar junto pois é um trabalho que tem que ser feito 
em conjunto com o engenheiro, pois sua preocupação é com vagas de estacionamento dos 
apartamentos, pois o que mais se discute é sobre o trânsito e quer estar votando a favor mas 
apreciando e estando junto com este procedimentos. Parabenizou o Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa pelo Requerimento solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho 
Pinto que envie a esta colenda Casa de Lei, informações sobre o valor da dívida pública 
municipal referente ao mês de janeiro/2013 e o valor até a presenta data, para esclarecimentos à 
população, destacando que errou quando no começo do ano alertou que até o final do mandato a 
dívida iria dobrar e vai dobrar a cada mandato. Parabenizou o Presidente Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues pelo Requerimento solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, localizado nesta cidade 
de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a espessura da pavimentação, o 
laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem necessárias para 
esclarecimentos aos munícipes, salientando que este é o trabalho do vereador. Comentou e pediu 
urgência para o Requerimento de sua autoria solicitando ao Senhor Presidente da Câmara, 
Vereador Ezequias Sousa Rodrigues a realização de audiência pública com a participação da 
Diretoria Regional em Passos/MG da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento 
Social – SEDESE, para que seja discutidos os importantes e relevantes temas de políticas de 
inclusão social de Cássia, Programa de atendimento social, Sini, Pronatec e Fic, Política de 
Inclusão Social Rural, Proteção antidrogas, Iluminação pública e Luz para todos, destacando que 
o momento é oportuno pois vem uma política e uma eleição para Prefeito e para Vereadores, pois 
política cansa e citou que está encerrando sua vida política. Disse ainda que às vezes é 
confrontado por coisas que não é da alçada do vereador e ressaltou que o SEDESE já existe e faz 
palestras em várias cidades e não podia ficar de fora, pois vem pessoas capacitadas e crê que 
desde já passará por esta casa pois é um trabalho do vereador e convidou a todos para participar 
pois é uma política de inclusão.  
 
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
020/2016 que “Altera a Lei Complementar nº 042/2010, de 06 de dezembro de 2010 que Institui 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município de Cássia” de autoria do 
Vereador Claudinei Pereira da Costa, afirmou que é necessário pois Cássia tem uma lei que os 
pavimentos poderia ser apenas dois e com esta liberação pode construir até dez pavimentos e 
realmente concorda que precisa de estudo pois a partir do momento que se constrói um prédio de 
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seis ou sete andares há vários impactos que vai surgir em nosso município. Discorreu sobre o 
Requerimento de sua autoria solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto 
que envie a esta colenda Casa de Lei, informações sobre o valor da dívida pública municipal 
referente ao mês de janeiro/2013 e o valor até a presenta data, para esclarecimentos à população, 
salientando que é para evitar especulações pois é muito falatório e os vereadores foram criticados 
por não terem acompanhado e deixado o município chegar na situação que chegou e este 
requerimento é para ajudar a administração. Comentou sobre o Requerimento de autoria do 
Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, localizado nesta cidade 
de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a espessura da pavimentação, o 
laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem necessárias para 
esclarecimentos aos munícipes, afirmando que fez parte da reivindicações e fez um projeto de lei 
que os donos de loteamento são responsáveis durante cinco anos pelo asfalto e parabenizou a 
Luiza, engenheira da Prefeitura que interditou o loteamento e Cássia vai ganhar pois se o 
loteador não fizer agora vai sobrar para o município que terá que tirar dinheiro da educação, da 
saúde, do transporte escolar para fazer asfalto.  
 
7. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
020/2016 que “Altera a Lei Complementar nº 042/2010, de 06 de dezembro de 2010 que Institui 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município de Cássia” de autoria do 
Vereador Claudinei Pereira da Costa, afirmando que é preciso estudar com calma pois é preciso 
ter cuidado e deve analisado com cuidado devido a sua importância. Falou sobre o Requerimento 
de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, solicitando informações ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, 
localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a 
espessura da pavimentação, o laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem 
necessárias para esclarecimentos aos munícipes, destacando que é necessário pois o asfalto é 
fraco e realmente tem que ser interditado. Falou sobre o Requerimento de autoria do Vereador 
José Geraldo dos Santos, solicitando ao Senhor Presidente da Câmara, Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues a realização de audiência pública com a participação da Diretoria Regional em 
Passos/MG da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE, para que 
seja discutidos os importantes e relevantes temas de políticas de inclusão social de Cássia, 
Programa de atendimento social, Sini, Pronatec e Fic, Política de Inclusão Social Rural, Proteção 
antidrogas, Iluminação pública e Luz para todos, destacando que é importante discutir os 
assuntos e as necessidades do município para que a próxima administração tenha uma base do 
que o município precise. Falou sobre o Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto que envie a 
esta colenda Casa de Lei, informações sobre o valor da dívida pública municipal referente ao 
mês de janeiro/2013 e o valor até a presenta data, para esclarecimentos à população, salientando 
que é preciso acompanhar e pegar o valor certo sendo transparente, mostrando a realidade e a 
verdade e não maquiar a dívida citando que na última gestão não foi quitada uma dívida com a 
escola federal de Muzambinho/MG tendo que ser feito um levantamento sério.  
 
8. Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que o trabalho do legislador é fiscalizar e não tem o 
poder de executar e parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa pelo Projeto de Lei 
Complementar nº 020/2016 que “Altera a Lei Complementar nº 042/2010, de 06 de dezembro de 
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2010 que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município de Cássia” e 
citou que nossa cidade como demais tem o Plano Diretor que não é executado citando como 
exemplo as calçadas que são elevadas, com degraus dificuldade o trânsito de pessoas idosas e 
cadeirantes e isto já existe no Plano Diretor cabendo ao Executivo fiscalizar. Comentou ainda 
que a população é fiscalizadora do legislativo. Falou sobre o bairro Novo Mundo que foi um 
caos no momento em que os moradores foram receber as residências que tinham inúmeros 
problemas e citou o loteamento Jardim Liporoni que está sendo fiscalizado. Deu como exemplo 
o caso do bairro Jardim do Paraíso que na época não foi fiscalizado tendo o município que arcar 
com o asfalto pois o loteador não arcou com tal despesa e se ele tivesse arcado com esta despesa 
o município teria verba para investir em outras áreas.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: comentou sobre o Requerimento de sua autoria 
solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto 
implantado no Jardim Liporoni, localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais como: a empresa que 
realizou os serviços, a espessura da pavimentação, o laudo técnico do recebimento da obra, e 
outras mais que se fizerem necessárias para esclarecimentos aos munícipes, afirmando que é um 
mérito de todos e solicitou urgência ao Requerimento pois o Ministério Público solicitou um 
respaldo da Prefeitura atualizado e segundo a Secretária de Obras não foi aceito a autorização 
para vender os lotes devido ao asfalto e bocas de lobo que estão irregulares. Falou sobre o 
Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 que “Altera a Lei Complementar nº 042/2010, de 06 
de dezembro de 2010 que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do 
Município de Cássia” de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, afirmando que além 
dos trâmites legais da tramitação deve ter a participação da população que poderá ser consultada 
por meio de enquetes e pesquisa nas redes sociais. Foi encerrado o Pequeno Expediente. 
 
 
Grande Expediente:  
 
1. Vereador Claudinei Pereira da Costa: falou sobre a sinalização de trânsito que estão sendo 
feitas no bairro Santa Rita. Disse que fica indignado com a questão da faixa amarela na Rua 
Pedrinho Panissa que está um transtorno e devido a favor político a população fica de mãos 
atadas e podem perceber que o trânsito no local está insuportável pois está um transtorno e por 
causa de favor político até hoje não pintaram a faixa amarela no local. Disse que fez um 
Requerimento na última reunião e o Executivo tem quinze dias para responder e já faz trinta dias 
que enviou o Requerimento sobre uma casa abandonada no bairro Bom Pastor e está sendo 
depredada. Comentou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 é referente ao Plano 
Diretor que prevê que podem ser construídos prédios de até três andares e hoje está tentando 
passar no máximo para dez andares pois tem muitas pessoas que pretendem investir em Cássia e 
isto gera mais recursos, mais empregos, mais desenvolvimento para a cidade e solicitou à 
Comissão de Legislação e Justiça que analise o projeto para que na próxima reunião o projeto 
entre em votação e relatou que um comerciante e empresário que pretende construir um prédio 
de seis andares e outros que tem querem construir de cinco andares. Reafirmou ainda que é um 
projeto de grande valia para nossa cidade e brevemente Cássia vai ter o primeiro prédio de seis 
andares.  
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2. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou sobre o Projeto de Lei 
Complementar nº 020/2016 ressaltando que é contra construir prédios no centro da cidade pois 
tem um patrimônio histórico da cidade, não tem estrutura de rede de esgoto e vai ser um 
problema para o meio ambiente quanto para a estrutura da cidade, mas é favor de novos 
empreendimentos nos bairros futuros. Agradeceu a presença dos estudantes da Escola Estadual 
São Gabriel e convidou a todos para continuar engajados na semana do meio ambiente na 
conscientização para a coleta seletiva de lixo ajudando o pessoal que trabalha com a reciclagem. 
Disse que participou do Requerimento acerca do Jardim Liporoni e está feliz com a decisão pois 
não é justo levar as pessoas para um bairro já com problemas.  
 
3. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: agradeceu o Presidente Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues pela representatividade na Universidade Federal de Uberlândia pois é um momento de 
ansiedade e gostaria que os cursos a serem implantados pela Universidade Federal de Uberlândia 
possam ser discutidos com a população não ficando somente a cargo dos vereadores. Disse que 
esta semana que teve que passar um ofício ao Senhor Prefeito pois foi duas vezes procurado 
pelos moradores da região do Resfriado e Lagoinha citando que estão com dificuldades de 
transitarem para apanhar café por conta das estradas e estão muito apreensivos. Ressaltou sobre o 
loteamento Jardim Liporoni destacando que seria interessante um laudo técnico do DER/MG que 
faz a análise do asfalto. Solicitou ao Presidente Vereador Ezequias Sousa Rodrigues sobre a 
possibilidade de realização de um simulado do ENEM para os alunos das escolas de Cássia. 
Falou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 afirmando que vem pela prudência e se 
fizer uma enquete todos querem ver um prédio de dez andares, mas vai ser em volta da sua casa 
e na hora que o morador do décimo andar der descarga vai sair no ralo da pia de sua casa, pois a 
pressão vai bater devido a vazão e citou que as nossas ruas são esburacadas pela rede de esgoto e 
sempre cobra pois senão tomar cuidado com a rede de esgoto vai passar maus bocados pois a 
rede de esgoto está sendo quebrada e água infiltrando debaixo das casas. Disse ainda que não é 
contra e só gostaria que usasse de prudência e citou que uma casa, no Sul de Minas, desabou 
devido a uma obra do lado. Solicitou que se coloque na Audiência Pública o assunto do Produtor 
de Água que é muito importante no meio rural e também sobre as Drogas e citou que presenciou 
que um aluno foi detido pela Polícia Militar vendendo drogas nas imediações da Escola Estadual 
São Gabriel e isto é muito preocupante pois a juventude tem que estar dentro da escola e 
responsabilidade que estão tendo de mudar é muito maior que a da sua geração. Salientou que as 
notícias sobre as prisões de políticos continuam e não tem nenhum partido que é sem time e o dia 
que o seu partido foi vendido, desistiu pois com esta estrutura é impossível um ser humano de 
caráter garantir qualquer coisa para os outros.  
 
4. Vereador Flávio Rossato: disse que é muito bom ver a casa cheia e quem dera as pessoas 
frequentassem a reunião para ver o trabalho de um vereador. Pediu para fazer parte da Audiência 
Pública e colocar a questão sobre a água pois é preciso preservar e cuidar da água e citou que 
conseguiu plantar cerca de mil e quinhentas árvores. Falou ainda que o homem destrói a natureza 
mas também é obrigado a cuidar da natureza. Relatou que esteve com o Engenheiro e o Diretor 
da DER/MG conseguindo quinze mata-burros para a cidade e também na oportunidade falou 
sobre a situação do trevo que liga Cássia/MG à cidade de Ibiraci/MG pois já houve vários 
acidentes e precisa tomar providências. Comentou que as estradas rurais estão ruins e iria fazer 
uma indicação ao Prefeito pedindo providências nas estradas rurais e relatou que tem acontecido 
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acidentes. Falou que vai estudar o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 e se for bom para a 
cidade será aprovado, pois os vereadores unidos fazem a diferença. 
 
5. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre os cursos da Universidade Federal de 
Uberlândia ressaltando que foi uma iniciativa do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca e 
parabenizou o vereador pela iniciativa. Falou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 
afirmando que a questão não é ser contra ou favor, mas sim de fazer de forma responsável, pois o 
impacto é grande. Disse sobre as políticas públicas que na Audiência Pública tem a área de 
política de inclusão social rural e tem certeza que se os professores, os jovens se mobilizarem a 
política em Cássia vai ser diferente. Relatou que quando disse sobre dívidas é porque está 
impossível não ficar devendo e se o Prefeito maquiar uma conta ele tem que ser preso, mas tem 
que levar no fórum. Salientou que tem suas ideologias políticas e as forças vão se acabando mas 
tem que incentivar, pois o caminho são as políticas públicas e salientou que o sistema é bom, 
ruim são os políticos. Comentou que ‘se troca figurinhas’ pois falta conhecimento do povo e se 
fala que os três poderes estão corrompidos, pois tem muita gente boa em vários lugares mas 
outros se corrompem. Disse ainda que tem ter projeto com impacto para fazer as coisas.  
 
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a proposta feita na última reunião 
sobre as prioridades do nosso município e do nosso bairro apresentando as prioridades dentre 
elas; reforma do estádio Pinto Neto, asfalto do Corredor Canta Galo, braço de luz no Corredor 
Canta Galo, braço de luz no final da Rua Roberto Azevedo, asfalto no final da Rua Nenê Pinto, 
limpeza da calçada no final da Avenida Monsenhor Sílvio Puntel, tampar valetas no corredor 
Canta Galo, academia ao ar livre, solução para a caçamba no corredor Canta Galo, buraco no 
final da Rua Aurea de Melo Pinto, correção dos números do imóveis da Avenida Monsenhor 
Sílvio Puntel, reparos na saída do Urutal, reparos no final da Rua Quintino Bocaiuva, buraco no 
final da Rua Nenê Pinto, água parada no final da Rua Monsenhor Sílvio do lado esquerdo, 
redutor de velocidade na Rua Presciliano de Brito, Monsenhor Sílvio Puntel, Cacildo Rodrigues 
Pinto, iluminação do estádio Pinto Neto, iluminação da Quadra Alan Kardec e reparos na 
cobertura, poste de iluminação na Avenida Monsenhor Silvio Puntel ou dois braços de luz na 
altura da residência número 490, sendo estas prioridades do bairro. Leu também as prioridades 
do município citando; reforma da Rádio Cultura, solução para a quadra Quintino Bocaiúva, 
maior espaço físico para associação de catadores de lixo, redutor de velocidade na estrada de 
Ibiraci/MG no trevo Cássia/MG a Delfinópolis/MG, criação do IPTU VERDE, lei que 
regulamenta o chacreamento no município, ligação da rua Caracas com a Avenida Santa Rita, lei 
para retirar carros abandonados das vias públicas, cobertura do ponto de táxi do fórum, asfalto do 
bairro Santa Rita até o  Parque de Exposição, reparo nos canteiros em frente a marmoraria 
primos e reparo nos canteiros em frente o Ronilson Paiva na Avenida Ildefonso Del Bianco, 
semáforo ou rotatória perto da rodoviária, correção dos números dos imóveis da Rua Cel. João 
Cândido, mal cheiro na maior parte dos bueiros da cidade, construção de calçadas ou 
manutenção na maior parte da cidade, mais apoio a patrulha rural, limpeza das margens do 
córrego atrás do Posto Estrela, abertura da Avenida no fundo do bairro São Gabriel, identificação 
de nomes de ruas no bairro Santa Rita, lei de liberação de números de pavimentos da construção 
civil no município de Cássia, coleta de lixo noturna, criação da guarda municipal, 
estacionamento em quarenta e cinco graus na Praça JK, criação da área azul, providências de 
caixas abandonas no fundo do frigorífico de peixe, melhor iluminação na Avenida Franca, 
sinalização de trânsito no bairro Santa Rita, limpeza e construção de calçada em frente à antiga 
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Vila Vicentina, solução para caçamba no bairro Recanto dos Pássaros, iluminação da avenida da 
Cooperativa até o bairro Recanto dos Pássaros, asfalto da estrada do bairro São Gabriel até a 
rodovia, reforma da Rodoviária, acúmulo de lixo em frente ao bar do Augusto na Praça da Rádio, 
manutenção das ruas com calçamento de pedras, calçada na Avenida Santa Rita, falta de 
remédios no Posto de Saúde, mais ajuda no transporte escolar para os estudantes para as cidades 
vizinhas, mais apoio ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, iluminação pública em geral, 
limpeza dos terrenos baldios, cumprir a lei, construção de banheiros públicos na Praça Barão de 
Cambuí e Praça JK, continuação da Avenida dos Produtores, asfalto na Avenida Alvorada, trator 
de pequeno porte para roçar campos e jardins, limpeza da Avenida Santa Rita em frente ao 
Gonçalo tapeceiro, construção de mata-burro no Resfriado de propriedade de amarelo, situação 
de biodiesel de Cássia, retirar tocos das calçadas, reforma da antiga Câmara Municipal, abertura 
da rua no fundo do bairro Santa Maria IV e liberação dos restantes dos lotes, reparo no final da 
Rua dos Guaranis, construção de calçada ao lado do Pórtico saindo do lado direito, solução para 
o acúmulo de água na Rua dos Lírios, chegada na sede da CAREV, pela ilha da broa, asfalto 
sentido na moto-pista no bairro São José, asfalto no Jardim Alvora perto da residência do 
Ricardo Graia, redutor de velocidade na estrada do Itambé, continuação da calçada na Avenida 
Ildefonso Del Bianco até o bairro São Francisco, redutor de velocidade no bairro Bom Pastor, 
Avenida Ildefonso Del Bianco perto do Construshopping, em frente o bairro da Cohab, Rua José 
Dias no bairro Peixoto, Avenida 15 de Março perto da casa do Senhor José Geraldo, meio fio no 
final da Rua Juca Moraes esquina com a Teófilo Batista, manutenção das estradas na região do 
Resfriado e Cerrado, placa de sinalização na saída para as cidades vizinhas.  
 
7. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre os cursos da Universidade Federal de 
Uberlândia afirmando que é uma coisa que realmente precisa e vai dar certo pois os jovens 
precisam estudar. Disse ainda que a primeira coisa que o Brasil precisa é educação, se tiver 
educação as outras coisas melhoram. Sobre as melhorias nas estradas da região do Resfriado 
relatou que as máquinas iriam realizar o serviço na última segunda-feira mas devido às chuvas 
não foi possível e na semana que vem irão realizar os serviços. Falou que está preocupado com a 
situação da água em nosso município afirmando que algo precisa ser feito.  
 
8. Vereador Ricardo Garcia Arantes: falou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 
ressaltando que a Comissão de Legislação e Justiça irá analisar o projeto. Disse que no domingo 
participou do plantio de árvores e também da doação de árvores na cidade devido às 
comemorações do Dia do Meio Ambiente e relatou que foram doados equipamentos para a 
ASCAPARC melhorando o trabalho de reciclagem. Disse ainda da importância do meio 
ambiente em nossa cidade juntamente com a saúde, segurança, educação que são os primeiros 
itens de nossa vivência como ser humano. Comentou que a honestidade atualmente é algo de 
grande valia mas honestidade vem do berço, mas hoje o que se discute no Congresso e em toda 
parte é a desonestidade. Disse que o ‘berço’ que a pessoa nasce é muito importante e citou que 
nunca admira quando se fala que alguém é honesto pois é obrigação nossa nascer com isto e acha 
que é preciso saber escolher os governantes para mudar nossa política, escolher pessoas que 
querem o bem para nossa cidade, nosso Estado e nosso Brasil. Parabenizou as festividades do dia 
da cidade que atraiu vários turistas. Comentou sobre a segurança relatando que participou de 
uma reunião na propriedade do Natinho sobre a Patrulha Rural e relatou que foi montado um 
site, um número do aplicativo de WhatsApp para ver o trabalho da Patrulha Rural. Disse ainda 
que o sonho é ter uma escola técnica agrícola em nosso município pois a renda é voltada para a 
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agricultura e para a pecuária e isto é uma forma de lutar para ver se consegue instalar uma escola 
técnica agrícola. Falou sobre uma preocupação na área da saúde que é a falta de soro antiofídico 
no nosso Estado e ouviu falar que falta até mesmo no hospital e citou que as pessoas estão 
matando cobras, principalmente da espécie da cascavel da qual é retirada o soro e salientou que é 
necessário conscientizar a população e envolver o meio ambiente porque uma pessoa picada por 
uma cobra senão tiver este soro ela vem a óbito e por isto é necessário mobilizar e conscientizar 
as pessoas para reduzir esta matança de cobras. Agradeceu ao Senhor Hernani que aposentou 
depois de trabalhar vários anos como mecânico da Prefeitura e ajudou muito a nossa cidade. Em 
aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: relatou que pessoas picadas por cobras são um a 
cada quinze ou um mês e o que tem observado é aumentou em Cássia, acidentes com picadas de 
aranha e escorpião e salientou que é preciso evitar pois escorpião prolifera demais. Em aparte, o 
Vereador José Geraldo dos Santos: disse que tem se preocupado com a questão do cemitério e 
tem achado um jeito de restaurar os túmulos e já está elaborando um projeto de lei e salientou 
que os demais vereadores poderão apreciar. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que 
recebeu um papel para anotar as prioridades do bairro e município e citou que todos fizeram e 
depois entregaram por escrito.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: parabenizou o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca pela 
conquista referente a implantação dos cursos da Universidade Federal de Uberlândia e citou que 
na reunião o Executivo não mostrou nenhum interesse relatando que viajou sem esperanças mas 
voltou com orgulho muito grande desta casa, inclusive quando o reitor disse sobre os vereadores 
e salientou que é uma conquista muito grande especialmente o Vereador Sérgio Antônio da 
Fonseca e em janeiro já poderá ter os cinco cursos da Universidade Federal de Uberlândia. Em 
aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que é uma conquista de todos e agradeceu o 
Presidente por ter ido na reunião e justificou que tinha uma prova e não podia faltar. O Vereador 
Ezequias Sousa Rodrigues: disse que o interesse do reitor é muito grande inclusive de expandir 
futuramente o polo da Universidade Federal de Uberlândia e parabenizou a todos pela conquista. 
Foi encerrado o Grande Expediente. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão os 
pedidosde urgência apresentados pelos Vereadores. 1. Pedido de Urgência para o Requerimento 
de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, solicitando informações ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, 
localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a 
espessura da pavimentação, o laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem 
necessárias para esclarecimentos aos munícipes. O Pedido de Urgência foi colocado em 
discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Pedido de Urgência foi aprovado por 
unanimidade e Requerimento remetido à ordem do dia.Ordem do dia: Único turno: 1. 
Requerimento de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim 
Liporoni, localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a 
espessura da pavimentação, o laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem 
necessárias para esclarecimentos aos munícipes. O Requerimento foi colocado em discussão. O 
Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que poderia no Requerimento fazer uma emenda 
para o DER/MG fazer uma análise do asfalto e disse concordar com a solicitação. A Vereadora 
Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: pediu para assinar o Requerimento. O Vereador Flávio 
Rossato: disse que concorda com o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca senão fica uma coisa 
até pessoal e não é pessoal pois está visível.O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse 
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que como não tinha liberado já teria que encaixar na lei, pois realmente a lei veio para resolver 
este problema e quando fala-se de vistoria do DER/MG a coisa pega porque nenhum asfalto de 
Cássia passa e seria interessante que se for feito neste, que os demais loteamentos continuem 
com o mesmo procedimento para que eles não sejam pegos e depois relaxem de novo. O 
Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que acha justo e ao invés de laudo uma prova de 
amostra e as palavras do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa é o melhor para o município 
que não precisará ficar recapeando. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que a reprova da 
Secretária de Obras é mais que obrigação pois é o trabalho não sendo nada pessoal, pois formou 
para isto, a população paga e tem que fiscalizar e o loteador tem que saber que vai ter 
fiscalização e parabenizou a engenheira por ter embargado o loteamento citando que é uma 
obrigação de todos fazer o certo e citou que entre os demais cargos, a engenheira deveria ser 
mais bem paga. Colocado em votação o Requerimento de autoria do Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, solicitando informações ao Chefe 
do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre o asfalto implantado no Jardim Liporoni, 
localizado nesta cidade de Cássia/MG, tais como: a empresa que realizou os serviços, a 
espessura da pavimentação, o laudo técnico do recebimento da obra, e outras mais que se fizerem 
necessárias para esclarecimentos aos munícipes, foi aprovado por unanimidade.Foi encerrada a 
ordem do dia. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para a 10ª Reunião 
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 23 de 
junho 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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