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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 15(quinze) dias do mês de setembro 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 15ª 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 eVereadora 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, o Senhor Presidente suspendeu por dez 
minutos a reunião para pronunciamento da Secretária de Obras e Serviços Urbanos referente aos 
questionamentos dos Vereadores. A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DO EXECUTIVO:1. Projeto de Lei nº 133/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural 
para o perímetro urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto. 2. Projeto de Lei nº 134/2016 que “ Autoriza o Executivo 
Municipal a desafetar, de sua destinação anterior praça, um imóvel situado nesta cidade de 
Cássia/MG”, de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto.  
 
DIVERSOS:1. Ofício nº 129/2016 Gab2ªPJ, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Cássia/MG comunicando que no dia 22 de setembro de 2016, no período da tarde, será realizada 
Correição Ordinária na 1º e 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cássia/MG.  
 
DOS VEREADORES:  
1. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, sobre a reforma das residências do bairro Vila 
Dr. Gaspar; se a verba destina para as reformas foi devolvida, qual o motivo da devolução e 
outras informações correlacionadas necessárias para fins de esclarecimento desde nobre Edil 
bem como da população.  
2. Indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao setor competente, proceda à identificação das vias 
do bairro Jardim São Lucas.  
3. Indicação de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, para que junto ao setor competente, neste caso a 
Secretaria de Meio Ambiente, realize por meio de projeto de lei, a implantação do Programa 
Produtor de Águas.  
4. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que estude a possibilidade de contratação de médico 
otorrinolaringologista, para atender cassiense através do CISLAP.  
5. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine providências ao setor competente da 
Prefeitura, para resolver problema na rede de esgoto que passa no fundo das residências 
localizadas na Rua Olinda, Bairro São José. 
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Pequeno Expediente: 
1. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
2. Vereador Ricardo Garcia Arantes: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
3. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
4. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
5. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: solicitou urgência ao Requerimento de sua autoria 
referente a informações sobre a reforma das residências do bairro Vila Dr. Gaspar, afirmando 
que infelizmente esta é a maior frustração nesse período de quatro anos pois esta Câmara esteve 
na cidade de Divinópolis/MG para tratar sobre este assunto. Disse ainda que esta Câmara tentou 
mas faltou força pois hoje a Vila Dr. Gaspar é um dos locais mais sofridos e encerrou este 
expediente sem reformar as residências. Disse que não é candidato a nada e não está defendendo 
nenhum candidato, mas é humano e relatou que houve empresa vencedora e não executou o 
serviço e quais as penalidades que ela sofrer e relatou que a pessoa que ganhou já está fazendo 
campanha e será o próximo engenheiro da Prefeitura. Disse ainda que isto é uma vergonha e 
relatou que os cargos de confiança já estão distribuídos pois ninguém vai ficar pregando número 
em carro particular se ele não tiver uma segurança e resolveu fazer este requerimento pois é uma 
ofensa aos vereadores e ao povo de Cássia que não merece isto. Relatou ainda que não pode falar 
uma coisa e fazer outra e ficou transtornado com isto pois se tivesse feito as reformas teria 
diminuído a violência, melhorado a educação, a autoestima, a qualidade de vida e outras coisas e 
não fez por politicagem, infelizmente. Relatou ao Vereador Flávio Rossato que tome cuidado 
pois infelizmente está vendo a história se repetir.  
6. Vereador Flávio Rossato: disse que não passa vergonha e não está prometendo nenhum cargo. 
7. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que acha que perdeu seu tempo durantes doze anos 
pois sempre escutou a mesma coisa. Relatou, referente ao Requerimento de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca acerca de informações sobre a reforma das residências do bairro Vila 
Dr. Gaspar, que houve um custo alto para elaboração do projeto. Disse que se acreditasse que iria 
mudar continuaria, mas não muda, pois, a política é a mesma e senta-se neste plenário 
comandado pelo Prefeito. Falou que leva os problemas para não resolver com os vereadores, 
coloca um representante do Executivo disfarçado de jornalista para levar problemas e 
infelizmente a política não muda. Disse que rasgaram a constituinte e como vai querer exercer 
um cargo político e querem que sejam fora da lei e salientou que pessoas honestas fora da lei são 
perigosas e afirmou que não dá para acreditar.  
8. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria acerca 
da rede de esgoto no bairro São José afirmando que os moradores estão reclamando devido ao 
mau cheiro e pode ter sido interrompida e relatou que vai falar com o Prefeito pessoalmente pois 
um caso deste não pode acontecer. Disse concordar com o Requerimento de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca sobre a reforma das residências do bairro Vila Dr. Gaspar e salientou 
que anda indignado com política e sabia que muitos políticos cassienses irão para o inferno, mas 
não esperava que fosse tão cedo, pois há acordo que foram feitos e você não acredita que pessoas 
do bem estejam pensando assim. Relatou que as pessoas do bem não podem afastar senão os 
outros vão tomar conta de tudo e afirmou que falar o que aconteceu aqui dentro é um direito do 
vereador e não pode distorcer ou inventar histórias e infelizmente a maioria parte para este lado 
quando vê que não tem argumentos inventam histórias e fofocas e reafirmou que acha que o 
inferno não vai caber todo mundo. Foi encerrado o Pequeno Expediente. 
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Grande Expediente: 
1. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre a reforma das residências do bairro Vila 
Dr. Gaspar afirmando que foi uma coisa séria que devia ter feito, mas infelizmente a crise no 
país tem que se levar em conta. Disse ainda que todos os projetos enviados não concordaram e 
relatou que na última vez que esteve em Divinópolis/MG, na Superintendência da Caixa 
Econômica Federal perguntou de quem era a culpa se do governo anterior ou se do atual, 
ouvindo que era culpa dos dois governos. Falou ainda que é preciso assumir que não foi feito 
devido à crise atual e de um governo corrupto que foi cassado, um governo do PT que não tem 
responsabilidade com nada e quebrou o país levando nesta situação que está e depois quer jogar 
a culpa em que não fez. Disse ainda que é preciso assumir que todos erraram, mas erram e 
querem jogar a culpa nos outros, faz errado e quer jogar a culpa nos outros e salientou que é 
preciso ser mais humilde, mais humano e procurar fazer o certo e parar de politicagem 
independentemente de partido, pois nossa cidade é pequena. Falou que a administração atual 
terminou muitas obras mal começadas como o bairro Bom Pastor, bairro Santa Maria e outras 
várias obras, tendo responsabilidade e entregando a Prefeitura sem dívidas.  
2. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre a indicação de sua autoria referente ao 
bairro Jardim São Lucas pois não consegue identificar o endereço nem número de residências e 
fez esta indicação afim de facilitar a entrega de correspondências e demais serviços. Disse ainda 
que enviou um ofício aos Correios pedindo providências para regularizar o servido de entrega de 
correspondências pois as pessoas que pagam impostos não precisam passar por isto, pois há 
casos que as correspondências ficam em casa de parentes. Relatou ainda que precisa tomar 
providências e se for o caso encaminhar para a Promotoria pois já faz tempo que está tendo este 
problema. Comentou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa 
acerca da rede de esgoto no bairro São José afirmando que estas coisas com o tempo vão se 
resolvendo pois tem muito a se fazer. Disse ainda que está como Vereador e como candidato e 
relatou que é preciso pedir a proteção de Deus porque hoje são vidraça e nestes três anos e meio, 
procurou fazer o máximo não acovardando em nada, indo várias vezes Belo Horizonte, 
Divinópolis, Brasília e com o chefe do hospital procurando recursos, procurando trazer a 
hemodiálise para Cássia pois necessita da construção de uma uti. Disse ainda que não desiste das 
suas propostas, dos seus objetivos e conseguiu a Patrulha Rural e relatou que mesmo com um 
governo que não manda recursos, irresponsável e queria acabar com a Polícia Militar Ambiental 
e rogou a Deus que abençoe nosso país e quem for eleito que olhe pelo povo que é representado 
pelos vereadores. Parabenizou aos aniversários do mês de setembro; Sérgio, José Azael, 
Elizangela, José Geraldo rogando que Deus abençoe a todos.  
3. Vereador Claudinei Pereira da Costa: agradeceu a presença da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos atendendo a uma solicitação dos vereadores e parabenizou-a pelo trabalho. 
Agradeceu a Senhora Mariângela por sempre estar presente nas reuniões da Câmara.  
4. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou que fica indignada com o 
governo do PT afirmando que totalmente ANTI-PT, mas hoje vê que o PSDB está bem junto 
com o PT e citou que é preciso tomar muito cuidado com os partidos citando que o PSDB está 
em segundo lugar dos partidos mais sujos do país e por isto é preciso tomar muito cuidado. Disse 
ao Vereador Flávio Rossato que antes perder em pé do que ganhar deitado, porque ganhar 
deitado é muito triste.  
5. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: relatou que o Vereador José Geraldo dos Santos fez a 
homenagem ao Padre Sandro Henrique por meio do título de cidadão cassiense e esta semana foi 
transferido, solicitando que a Câmara envie um documento de agradecimento pelos serviços 
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prestados à nossa comunidade. Ressaltou que tem evitado muito comparações e hoje nos grupos 
tem várias pessoas que foram compradas para manifestarem só que foram compradas, mas não 
foram instruídas escrevendo cada coisa que pode prejudicar o partido. Disse ainda que é preciso 
monitorar pois além de inverdades escrevem coisas que não é capaz de provar e nesta situação o 
partido que está filiado que é o Partido Verde e que é um dos menores foi vendido e neste dia 
desistiu de política. Disse ainda que não perderam sempre mas aprendeu e quando aprende 
alguma coisa é melhor fazer silêncio e quando acha que é necessário a manifestação fazer a 
manifestação e neste momento o melhor é o silêncio que um dia terá uma voz. Disse ainda que 
ninguém acende uma lâmpada e a coloca num vaso embaixo da cama, mas coloca no castiçal 
para iluminar os que entram e esta lâmpada é a verdade e em tudo o Senhor é dono da verdade e 
tudo o tempo mostra quem foi e quem é dono disso e relatou que o povo sofre pelas inverdades e 
paga um preço por isto. Falou ainda que é preciso levar um pouco desta lâmpada para as pessoas, 
levar a verdade e citou que não viu e nem prova mas acha que o poder público deve ter ficado 
sabendo da quantidade de pessoas que embriagou-se no evento realizado no sábado. Disse que as 
pessoas estão ironizando os preconizadores disso e salientou que o tempo e a justiça têm que se 
chegar e relatou que os dois senhores que estão abrindo para o dia vinte e dois todos tem algo 
para explicar e solicitar que a Justiça faça alguma coisa pelo bem da cidade. Reafirmou a 
solicitação referente a transferência do Padre Sandro ressaltando que o Estado é laico, porém é 
apenas para os serviços prestados.  
6. Vereador Flávio Rossato: disse que tem uma Moção de Congratulações a ser entregue ao 
Padre Sandro e após as eleições realizará a entrega. Relatou que não entendeu o pronunciamento 
da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa salientando que seu partido não está 
prometendo cargo e vai trabalhar com honestidade e não viu lambança no Partido PSC e se 
outros partidos têm lambança não é culpado e não é obrigado a pagar lambança dos outros. Disse 
que paga caro para ficar no Partido PSC pagando mensalmente e tem gente honesta e o Partido 
não foi vendido. Relatou que está fazendo uma campanha limpa, sem promessas e digna e não 
quer ofender ninguém e não falará mal de ninguém em palanque.  
 
7. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que ou está na frente ou está atrás pois o nome já fala 
partido e deputado e vereador não podia estar com prefeito pois é como colocar ‘o rato para 
vigiar o queijo’, como colocar vereador para vigiar prefeito. Disse que não está de acordo com as 
políticas pois tem gente que entra com boa intenção, mas é tão açoitado que paga para não sair 
por uma questão de ideologia. Afirmou que vê em Cássia e na primeira reunião será uma bomba 
em cima de outro prefeito e quando entrou nesta casa foram dois anos de bombardeio em cima 
da Ana e se ela tivesse cometido algum crime fiscal como seria candidata e relatou que na 
história de Cássia apenas uma pessoa ficou inelegível porque foi cassado. Disse que o Prefeito 
coloca na Câmara a metade do lado dele e quem perde é o município e estas ‘cagadas’ que se faz 
é por conta de uma metade que por interesse próprio arrasta mais um. Falou ainda que se pega 
cargos de confiança que passa o mandato inteiro sem saber o que estão fazendo e tira do 
engenheiro, de obras e parabenizaram os que candidataram novamente mas vai cansado de juntar 
com bandido para fazer um projeto de nada. Salientou que está provado que a democracia não 
está funcionando a começar pelas leis e também é nossa política pois às vezes vota contrariado 
alguma coisa sem ser da maneiro que os pais ensinaram e destacou que não concorda com esta 
política de vereador ter que ser do lado Prefeito e devia ser chapa separada pois Executivo é 
Executivo e Legislativo é de fazer leis e fiscalizar leis exemplificando que é a mesma coisa você 
juntar um policial com o grupo PCC.  
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8. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre os deputados que votaram 
contra ou favor do Deputado Eduardo Cunha ressaltando que critica mais quem ausentou-se 
como já aconteceu aqui na Câmara de decisões ser do presidente, mas vereadores não se 
posicionarem e citou que sempre se posicionou e salientou que quem votou a favor do Deputado 
Eduardo Cunha é porque tem o rabo preso, mas quem se ausentou não teve coragem. Questionou 
sobre a questão do Centro de Atendimento ao Cidadão e poderia estar aprovando este projeto que 
atenderá a população tendo em vista que já tem o Procon-Câmara e acha que vai onerar muito 
pouco. Relatou que a retirada das caçambas foi um erro muito grande e foi sugerido que a 
caçamba fosse colocada em cima de um patamar com um alambrado para resolver o problema de 
lixo e relatou que vive esta situação pois em chácara tem festas quase todos os finais de semanas 
e tem vontade pegar o lixo e colocar na porta da Prefeitura e salientou que é preciso uma 
solução. Falou também sobre a lei de chacreamento pedindo aos Vereadores que enviem aos 
Deputados ofícios solicitando a aprovação da Lei de Chacreamento no Estado de Minas Gerais, 
pois hoje tem pessoas que tem propriedades e não tem como legalizar e assim passam para o 
urbano construindo de forma desordenada não seguindo o Código de Postura. Disse ainda que é 
necessário fazer uma lei para pelo menos ter uma alvará para construção e citou que não dá para 
entender o cidadão achar que uma propriedade em frente a uma rua de três a quatro metros vale a 
metade do que se fosse em frente a uma avenida. Falou ainda que se for lotear o terreno nas 
proximidades do Parque de Exposição tem que ter uma rua paralela senão prejudica muito a 
cidade e salientou que são vários assuntos graves que prejudicam os cidadãos e precisa da 
presença de outros profissionais e citou a Rua no Bairro Morada do Sol consta como área 
institucional e isto é coisa malfeita no passado e hoje gera prejuízos e tudo por desmando de 
pessoas que são indicadas por cargo político e não cumpre com sua obrigação e  salientou que é 
uma questão séria e nos próximos mandatos que comece uma vida nova. Em aparte, o Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca: disse que na Avenida Luciana Batista entre as duas praças tem um 
monumento para a Fanfarra dos Veteranos que está sendo utilizado para suporte de lixo e isto é 
muito chato. Em aparte, o Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que solicitou a pintura do 
local.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: respondeu a indagação do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa referente a Centro de Atendimento ao Cidadão afirmando que o Senhor Ricardo, 
diretor do UAI pediu para aguardar o processo eleitoral para depois dar prosseguimento a todos 
os procedimentos. Foi encerrado o Grande Expediente.  
 
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os pedidos de urgência 
apresentados pelos Vereadores.  
1. Pedido de Urgência para o Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, 
solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, sobre a reforma das 
residências do bairro Vila Dr. Gaspar; se a verba destina para as reformas foi devolvida, qual o 
motivo da devolução e outras informações correlacionadas necessárias para fins de 
esclarecimento desde nobre Edil bem como da população. 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. Requerimento de urgência especial apresentado pelos Vereadores Flávio Rossato, José 
Geraldo dos Santos, Ciro Antônio de Oliveira Costa, Leandro Borges da Cruz, Ricardo Garcia 
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Arantes, Claudinei Pereira da Costa, Sérgio Antônio da Fonseca e Vereadora Elaine Carvalho 
dos Santos Barbosa, para que o Projeto de Lei nº 134/2016 que “Autoriza o Executivo Municipal 
a desafetar, de sua destinação anterior de praça, um imóvel nesta cidade de Cássia/MG” de 
autoria do Prefeito Municipal, seja colocado nesta 15ª 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 foi colocado em discussão. Não houve 
oradores. Colocado em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade e o Projeto de 
Lei nº 134/2016 remetido à ordem do dia.  
 
Ordem do dia: Único turno:  
1. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, sobre a reforma das residências do bairro Vila 
Dr. Gaspar; se a verba destina para as reformas foi devolvida, qual o motivo da devolução e 
outras informações correlacionadas necessárias para fins de esclarecimento desde nobre Edil 
bem como da população. O Requerimento foi colocado em discussão. A Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa: solicitou permissão para assinar o requerimento. O Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa: afirmou que concorda com o requerimento pois tantas coisas 
acontecem e não conseguem informar e se houve falta de vontade ou interesse é muito triste. 
Disse ainda que acredita que o poder público pode fazer mais e fica pensando que mesmo se 
trabalhasse quarenta e oito horas não daria conta, pois é preciso um começo bem feito e uma 
equipe competente em todos os setores e o que não tiver dando certo tem que trocar. Falou ainda 
que gostaria de saber mesmo pois é um pessoal mais sofrido de Cássia e também na Rua 
Quintino Bocaiúva onde nas eleições enche-se de santinhos e depois fica-se a ‘Deus dará’ e 
relatou que tem feito casas para vender e as pessoas que conseguem comprar manifestam alegria 
e citou que o governo não conseguir gerenciar uma verba é muito duro. Colocado em votação, o 
Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, sobre a reforma das residências do bairro Vila 
Dr. Gaspar; se a verba destina para as reformas foi devolvida, qual o motivo da devolução e 
outras informações correlacionadas necessárias para fins de esclarecimento desde nobre Edil 
bem como da população, foi aprovado por unanimidade.  
 
2. Projeto de Lei nº 134/2016 que “Autoriza o Executivo Municipal a desafetar, de sua 
destinação anterior de praça, um imóvel nesta cidade de Cássia/MG” de autoria do Prefeito 
Municipal. O Projeto de Lei nº 134/2016 foi colocado em discussão. Não houve oradores. 
Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 134/2016 que “Autoriza o Executivo Municipal a 
desafetar, de sua destinação anterior de praça, um imóvel nesta cidade de Cássia/MG” de 
autoria do Prefeito Municipal, foi aprovado por unanimidade.  
 
Foi encerada a Ordem do Dia. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores 
para a 16ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a 
realizar-se no dia 29 de setembro 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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Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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