
Câmara Municipal de Cássia 
Estado de Minas Gerais 

 
 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 20(vinte) dias do mês de outubro 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 17ª 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, 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: Não houve expediente.  
 
DIVERSOS: 
1. Não houve expediente.  
 
DOS VEREADORES:  
1. Projeto de Lei nº 138/2016 que “Autoriza o agendamento de consultas médicas e de exames 
via telefone ou internet para os moradores da Zona Rural deste município e dá outras 
providências” de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa.  
 
2. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, neste caso a 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que faça o recolhimento de entulhos na entrada do 
Corredor Canta Galo.  
 
3. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, que defina outro 
local para recebimento de entulhos recolhidos na cidade.  
 
4. Indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao setor competente da Prefeitura, determine 
providências referente a iluminação pública, na Praça situada entre a Rua Aviadores Azevedo e 
Rua Helena Guerra.  
 
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: comentou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 afirmando 
que é um assunto pertinente, porém com todo respeito a assessoria não sabe se é plausível de lei 
este tipo de atitude. Disse ainda que pode ser feito mas tal ato é competências da secretaria 
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municipal de saúde e já aconteceu há cinco ou seis anos atrás e se já fazia deve ter criado a 
portaria que favorecia a marcação por telefone e a ida do médico em pontos da zona rural e 
afirmou que não queria que cometesse a gafe de votar matéria repetida e se é plausível afirmando 
que não tem nada contra o colega vereador citando que ambos são da mesma região sendo a mais 
distante e a mais populosa com carência de atendimento médico.  
 
4. Vereador Flávio Rossato: falou sobre o Projeto de Lei nº 13/2016 afirmando que no mandato 
anterior foi feita uma portaria sendo uma coisa bem aceita na zona rural sendo o atendimento 
feito nas quatro escolas rurais e vê que é de grande valia este atendimento e ter acesso a vinte por 
cento das consultas pois às vezes vem e não tem exame nem consulta disponível e precisa ver se 
pode aprovar este projeto de lei.  
 
5. Vereador José Geraldo dos Santos: falou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 afirmando que 
apenas deu entrada e terá que passar pelas comissões sendo preciso discutir no momento certo e 
sem sombra de dúvida estará votando favorável e correto.  
 
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 
afirmando que a iniciativa surgiu após a campanha eleitora na zona rural tendo várias 
reclamações referente a este assunto e citou que na cidade de Carmo do Rio Claro/MG foi 
aprovado há uns dias atrás e se o Projeto de Lei nº 138/2016 for aprovado, após passar pelas 
comissões vai atender esta reivindicação dos moradores da zona rural. Disse ainda que existe 
uma dificuldade muito grande de locomoção e quando vem não consegue agendar uma consulta 
e a porcentagem de vinte por cento e esta questão de agendar é do Executivo e precisa da 
aprovação do Legislativo e citou que este projeto é uma cópia do que foi aprovado na cidade de 
Carmo do Rio Claro/MG. Falou sobre a indicação de sua autoria acerca do recolhimento de 
entulho no Corredor Canta Galo afirmando que tem mais de dois caminhões de entulhos e já que 
não tem fiscalização está solicitando a retirada pois como já disse várias vezes o entulho tem 
duas origens pois a pessoa está construindo gerando renda ou limpando seu quintal. Comentou 
sobre a indicação de sua autoria referente a escolha de outro local para recebimento de entulhos 
recolhidos na cidade afirmou que a situação é muito grande já que lotou o local e não são 
jogados apenas entulhos, mas animais mortos e os moradores estão reclamando.  
 
7. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 afirmando 
que é muito importante pois é difícil para os moradores da zona rural estarem agendando 
consultas e disse que já teve postos de atendimentos na região do Resfriado e do Itambé e estes 
postos de atendimento realizavam a aferição de pressão arterial e da glicemia. Disse ainda que é 
preciso também pensar no odonto-móvel que não está fazendo mais o atendimento. Falou sobre a 
indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa sobre o local de recebimento 
de entulhos recolhidos na cidade destacando que é preciso reaproveitar os entulhos nas estradas 
rurais mediante um estudo.  
 
8. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 afirmando 
que gostaria de ficar a parte e se já existiu e porque foi extinto e salientou que é preciso estudar o 
projeto já que vê a dificuldade que os moradores da zona rural passam. Disse ainda que a volta 
da Patrulha Rural não pode acabar pois a zona rural fica sem as coisas que mais precisam. Falou 
sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa acerca do local de 
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recebimento de entulhos afirmando que precisa de uma limpeza e um recapeamento nas vias e 
várias melhorias. Falou sobre a indicação de sua autoria referente a iluminação pública na Praça 
situada entre a Rua Aviadores Azevedo e Rua Helena Guerra, afirmando que os moradores lhe 
solicitaram tal melhoria porque está uma escuridão total e noticiou que a Prefeitura já comprou o 
caminhão e agora vai comprar a parte de adaptação com escada para prestar serviços de 
iluminação pública.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
1.Vereador Claudinei Pereira da Costa: falou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 ressaltando que 
no ano de dois mil e quinze fez uma indicação ao Executivo solicitando que enfermeiras 
fizessem aferição de pressão arterial na região do Itambé como também a distribuição de 
remédios, devido à distância da região do Itambé.  
 
2. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou sobre o Projeto de Lei nº 138/2016 
afirmando que é muito importante ser favorável mas acha que é dispensável o Projeto de Lei 
bastando apenas uma indicação e boa vontade da Prefeitura em disponibilizar um funcionário 
para fazer este trabalho e salientou que é favorável e se colocou à disposição.  
 
3. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou sobre a homenagem do Professor Emérito e depois 
verá os indicados pelos vereadores. Cumprimentou os demais colegas pela passagem do pleito 
eleitoral, aqueles que as urnas aprovaram e aqueles que as urnas desaprovaram, mas é vida que 
continua. Disse que todos os vereadores têm suas vidas próprias e seus conceitos e a consciência 
tranquila do trabalho prestado e o cumprimento é pela forma que trabalharam e acertaram os 
resultados. Falou ao Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa que é presidente do partido que 
teve como vencedor o pleito e solicitou que é preciso ver com o novo prefeito sobre uma lei do 
imposto sobre veículo automotor que é o melhor imposto do município e tem uma grande 
quantidade de automóveis emplacados em outro município. Disse que é necessário algo mais 
específico e melhor na questão de entulho e hoje é uma problemática para o município que 
precisa cercar-se de normas e os entulhos nas ruas é uma ofensiva à população pois é só chegar 
um feriado e a pessoa se acha no direito de tirar um caminhão de entulho e jogar no passei 
impedindo o trânsito de pessoas e a cabeça do ser humano é muito fértil para a exploração do 
público e o público está sendo omisso. Falou ainda que é necessário um estudo e por outro lado 
um depósito de lixo controlado que foi rebaixado novamente para lixão e isto é muito sério, pois 
não está sendo recolhido o ICMS Ecológico e o próximo Prefeito vai entrar com este déficit e 
citou que são medidas que não impactam tanto o município e é necessário tomar providências. 
Ressaltou que foi muito gratificante encontrar todos os nobres colegas com honradez e saúde. 4. 
Vereador Flávio Rossato: falou sobre o problema de entulhos afirmando que precisava ser 
juntado e jogado nas estradas para manutenção e salientou que o próximo prefeito tem que fazer 
projeto para utilizar estes entulhos. Falou sobre o bairro Santa Maria que é deixado pois as ruas 
estão com os paralelepípedos soltos e o Prefeito nem passa no local e os moradores dizem que os 
candidatos só passam lá na hora de pedir voto. Comentou sobre a inauguração das obras de 
pavimentação das vias do bairro Recanto dos Alonsos citando que foi uma verba do suplente de 
Deputado Federal Renato Andrade e tomará posse no dia primeiro e isto vai ajudar muito Cássia. 
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Falou sobre a entrega de moções de congratulações afirmando que se não for marcar uma data 
que cada um entregue a sua. Manifestou um agradecimento a todos e ao futuro prefeito 
desejando sorte a todos e aos vereadores que estão chegando nesta casa e salientou que é preciso 
desejar o bem a todos.  
 
5. Vereador José Geraldo dos Santos: cumprimentou a todos que participaram das eleições e 
lembrou que toda autoridade é levantada por Deus e agora é orar para que eles possam ter bom 
êxito nesta caminhada que é uma missão. Cumprimentou o Senhor Kito e a Senhora Cida, eleito 
para Prefeito e Vice, desejando boa sorte e que Deus esteja no caminho deles. Cumprimento o 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa pelo bom trabalho como presidente de partido. Falou 
sobre os entulhos afirmando que já foi discutido inúmeras vezes este problema e às vezes ataca 
até mesmo o cidadão, mas as responsabilidades maiores são dos líderes que precisam dar 
condições para que a população jogue os lixos onde devem ser jogados e relatou que várias vezes 
já voltou com o lixo dentro do carro por não achar local para despejá-lo. Disse que uma cidade 
joga o esgoto na própria água que toma e ainda falam que tem gente inteligente. Falou ainda que 
é um absurdo jogar o próprio esgoto na água que tomamos e tem certeza que tem que partir dos 
líderes pois leis já existem e fazer cumprir a lei não está fácil. Afirmou ainda que é preciso fazer 
para ficar e se tem recurso para fazer pois tem muitas coisas funcionando que não precisa e 
muitas secretarias e não sabem o que fazem e citou que é preciso enxugar isto e se não tiver a 
vontade do líder, do Prefeito vai acontecer o que está acontecendo. Disse que na zona rural se um 
você jogar o recipiente em locais inadequados você é multado, mas se você sair com os 
recipientes você não acha lugar adequado para receber e quando tem horário e dia sendo muito 
complicado e citou que é preciso tomar medidas sérias quanto aos condomínios de rancho. 6. 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: registrou que começou o trabalho na Prefeitura da 
Comissão de Isenção de IPTU para pessoas carentes e pensionistas afirmando que são quase 
seiscentos casos que são isentados por estar dentro da lei, como renda inferior a um salário 
mínimo, o imóvel não tem mais de cem metros e o lote não maior que trezentos metros e de 
acordo com a lei de isenção para pessoas em tratamento contra o câncer foram quinze pedidos de 
isenção, sendo atendidos dez e os demais serão analisados no dia seguinte. Disse ainda que 
houve divergente quanto ao tamanho do imóvel e será estudado, porque entendem que pode ser 
renúncia de receita sem necessidade, mas neste ano não terá que alterar. Afirmou que esteve com 
o Deputado Estadual Emidinho Madeira tendo-lhe repassado uma cobrança sobre a calçada na 
Avenida Ildefonso Del Bianco pois está cobrando agora tendo em vista que é uma questão séria. 
Disse ainda que enviou ofícios ao Carlos Melles, Dâmina Pereira e Renato Andrade pedindo 
verbas para o recapeamento do corredor Canta Galo. Relatou que teve a vista de um vereador da 
cidade de Pratápolis/MG e que está dando entrada com dois projetos já votados em Cássia que é 
referente ao proprietário do loteamento ficar responsável durante cinco anos e também dos 
secretários municipais prestarem contas e terem curso técnico ou formatura na área e citou que 
uma iniciativa de Cássia e está sendo usado nas cidades vizinhas. Relatou que os moradores do 
loteamento Lajeado estão sem luz faz oito meses e acompanhou um grupo na Prefeitura sobre 
esta questão. Relatou que após a eleição esteve com o prefeito eleito Kito por três vezes oficiais 
para tratar sobre assuntos da administração sendo; SUS, Consórcio de Saúde, Cemitério, PDI, 
cargos de confiança, reciclagem de lixo, cooperativa dos catadores de lixo, sobre o carnaval, 
Pronto Socorro e sobre o Código de Posturas que não é seguido e acredita que terá uma mudança 
radical.  
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7. Vereador Leandro Borges da Cruz: parabenizou ao prefeito eleito Kito e sua vice Cida pela 
eleição afirmando que estava do lado oposto, mas não inimigo e tem a consciência limpa de que 
o trabalho foi feito. Disse que é preciso pensar no tratamento de esgoto, no transporte escolar, as 
associações rurais que estão abandonadas, o cemitério que é um problema seríssimo e citou que 
estará cobrando porque promessas antes das eleições é fácil o difícil é agir e fazer as coisas. 
Disse que recebeu um telefonema no Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes se colocando à 
disposição e reafirmou que vai acompanhar de perto e desejou que faça o melhor possível.  
 
8. Vereador Ricardo Garcia Arantes: falou sobre o IPVA afirmando que conseguiu voltar alguns 
veículos para Cássia/MG devido a equiparação dos valores da travessia da balsa e salientou que 
esteve com o prefeito eleito da cidade de Delfinópolis/MG que se comprometeu a manter a 
equiparação dos valores. Disse que a maioria dos veículos aqui em Cássia são emplacados em 
Franca/SP. Comentou sobre a fiscalização dos terrenos baldios que estão sujos e citou que tentou 
conseguir o ICMS Turismo e não pode perder mais recursos, pois ajudaria muito o município. 
Parabenizou o próximo prefeito e sua vice para que comecem bem o mandato, mas acima da vida 
da gente é Deus e citou que é preciso olhar para o trânsito de nossa cidade salientando que 
passou os quatro anos de mandato pedindo a abertura do estacionamento na Praça do Fórum, a 
abertura dos banheiros do Coreto que são necessários em dias de festa e são coisas simples. 
Relatou que solicitou a reforma da rodoviária e do velório.  
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Grande Expediente. Foi encerrado 
o Grande Expediente.  
 
Ordem do dia: Primeiro turno: 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. Foi feita a leitura do parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça ao 
Projeto de Lei nº 133/2016. O Projeto de Lei nº 133/2016 foi colocado em discussão. A 
Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: disse que sempre fala de projeto e fiscalização e 
citou que é favorável mas tem que fiscalizar quanto a área verde e quanto ao lixo, sendo cabível 
ao Executivo realizar a fiscalização. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que os projetos 
estão certos e o que cabe é o Executivo fiscalizar. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: 
disse que esta questão de transformação de área rural para urbana é uma das coisas que não está 
sendo respeitada no código de postura e aprova para a área urbana, mas depois não é seguido o 
que a lei manda e o mais grave é questão da chácara que depois transforma em urbana. Disse 
ainda que depois que começa as construções é obrigada a passar por urbana e citou que quase 
todas as áreas verdes em Cássia são mexidas posteriormente e relatou que tem uma proposta para 
alterar a área verde no bairro Jardim Alvora, em frente à Rua Caracas e salientou que é 
impossível mexer na área verde depois de trinta anos. Disse ainda que infelizmente falta 
fiscalização e sempre fala que a Câmara precisa divulgar mais os trabalhos dos vereadores e é 
preciso deixar claro que a Câmara tem feito a sua parte e afirmou que é preciso denunciar ao 
Ministério Público. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que sempre faz caminhadas no 
bairro Bela Vista II e o pessoal que comprou os terrenos próximo da mata e estão abrindo a cerca 
no fundo e matando a mata e citou que isto é fiscalização. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: 
disse que entrou em contato com o engenheiro da Pontual e pediu providências para arborizar a 
área verde em frente à sua casa. O Vereador Flávio Rossato: disse que os projetos de 
transferência de área rural para urbana foram todos analisados, mas o Prefeito tem de começar a 
fiscalizar como no caso do corte de árvores no bairro Bela Vista. O Vereador Ciro Antônio de 
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Oliveira Costa: disse que é preciso fazer uma reunião com a engenheira da Prefeitura e os 
engenheiros da cidade para discutir este assunto porque não pode acontecer o que está 
acontecendo e citou o projeto aprovado na Câmara que a calçada não pode ter menos de dois 
metros e meio e precisa regulamentar. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que não é a 
lei é simplesmente fazer cumprir a lei. Colocado em votação, o 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, foi aprovado por unanimidade.  
 
2. Projeto de Lei nº 135/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro 
urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo. Foi feita a leitura do 
parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça ao Projeto de Lei nº 135/2016. O Projeto 
de Lei nº 135/2016 foi colocado em discussão. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que 
não tem como impedir e as leis precisam ser cumpridas e citou que você paga o fiscal e ele não 
vai lá e alguém vai ter que acordar para ver esta questão. O Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: 
disse que a parte da fiscalização da Prefeitura deveria ser terceirizada. O Vereador Ciro Antônio 
de Oliveira Costa: disse que impedir a transferência de área rural para urbana não pode, desde 
que esteja dentro da legalidade, mas precisa ser feito algo. Disse ainda que onde aceitou fossa 
séptica e citou que tem uma lei que proíbe fossa séptica depois que passa para o perímetro 
urbano. Disse que onde aceitou fossa séptica não pode dividir mais e salientou que tem 
loteamentos com duzentos lotes e precisa criar uma lei para que proíba isto. Colocado em 
votação, o Projeto de Lei nº 135/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o 
perímetro urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo, foi aprovado 
por unanimidade.  Foi encerada a Ordem do Dia. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou 
os Vereadores para a 18ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de 
Cássia, a realizar-se no dia 27 de outubro 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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