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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro 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 20ª 

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, passou-se ao Expediente:  

 

DOEXECUTIVO: 

1. Projeto de Lei nº 140/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro 

urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo.  

 

DIVERSOS: 

1.Convite do Centro Musical Heitor Combat, para assistirem a Noite Musical 2016, com 

apresentações de todos os alunos da Escola de Música, a realizar-se no dia 24 de novembro, às 

20 horas na Casa da Cultura.  

 

DOS VEREADORES:  

1.Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitado ao Senhor 

Prefeito, que determine ao setor competente, neste caso a Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, a limpeza do mato adentro da calçada na Avenida Ildefonso Del Bianco.  

 

Pequeno Expediente: 

1.Vereador Flávio Rossato: desejou boa sorte aos novos vereadores para que façam uma boa 

administração. Falou sobre o Projeto de Lei nº 140/2016 afirmando que já foi analisado e é 

simples. Falou sobre o acidente envolvendo o caminhão da Prefeitura que caiu dentro de uma 

ponte e que não houve feridos.  

2. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que os novos vereadores agora são vereadores de 

todos e salientou que é uma honra tê-los aqui e rogou a Deus para que abençoe o trabalho de 

todos e acredita que Deus colocou-os neste caminho. Falou sobre as urgências pois sempre bateu 

nesta questão e citou que tudo que faz de última hora expõe ao erro. Disse ainda que tem muitas 

coisas que são pequenas e insignificantes e hoje quando se fala em urgência fica um pé atrás, 

mas tem coisas que não tem como segurar e citou que tem outros órgãos fiscalizadores e citou 

que o município também que arrecadar.  

3. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: desejou sucesso aos novos vereadores. 

Comentou sobre a indicação de sua autoria referente a limpeza da margem da calçada na 

Avenida Ildefonso Del Bianco salientando que é a calçada foi uma conquista desta casa e agora o 

mato está impedindo as pessoas de transitarem ali e relatou que em conversa com o Deputado 

Estadual Antônio Carlos Arantes foi lhe informado que há grande possibilidade de a calçada ser 

estendida até o bairro São Francisco. Falou sobre o Projeto de Lei nº 140/2016 destacando que é 
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um procedimento normal, mas o que tem sido questionado é a questão do loteamento depois 

porque a Câmara que autoriza passar de rural para urbana e também as leis de como fazer o 

loteamento envia para a Prefeitura e citou que tem notado que não tem seguido as leis e depois 

de ser aprovado o loteamento é feito fora das leis. Disse que fez uma solicitação para que depois 

que o loteamento for aprovado pela Prefeitura volte para a Câmara para análise e reafirmou que a 

maior parte dos loteamentos tem sido feito sem o cumprimento das leis e relatou que no próximo 

mandato vai reunir com todos os engenheiros de Cássia para chega num denominador comum 

para ver como vai conduzir os loteamentos pois de dez loteamento apenas três cumprem as leis e 

a maior parte por interesses pessoais a cidade fica no prejuízo. Disse ainda que foi votada uma 

lei nesta casa que o dono do loteamento fica responsável por cinco anos pelo loteamento.  

4. Vereador Leandro Borges da Cruz: cumprimentou os novos vereadores presentes.  

5. Vereador Ricardo Garcia Arantes: parabenizou os novos vereadores e rogou para que Deus 

abençoe a todos. Falou sobre o Projeto de Lei nº 140/2016 elogiando muito a empresa Pontual 

que faz mais do que no presente contrato e citou também sobre o Loteamento Jardim Liporoni 

que não teve responsabilidade. Solicitou urgência especial ao Projeto de Lei nº 140/2016 

argumentando que o assessor jurídico já analisou o projeto e fez votos de que este projeto traga 

muitos benefícios para nossa cidade.  

6. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  

7. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: parabenizou os novos vereadores e rogou 

a Deus que os abençoe. Falou sobre o Projeto de Lei nº 140/2016 afirmando que o assessor 

jurídico já analisou a legalidade e salientou sobre não constar área institucional e área verde e 

afirmou que procura estudar projeto também com relação a ranchos pois tem a coleta de lixo e 

fossa séptica e que não tem fiscalização e torce para que o loteamento dê certo.  

8. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: cumprimentou os novos legisladores desta casa e 

relatou que no Pequeno Expediente é o momento que fala estritamente do que deu entrada na 

casa e qualquer outro assunto é no Grande Expediente que pode debater o assunto à sua vontade. 

Falou que todos os vereadores que o antecederam falaram sobre o projeto que deu entrada. 

Comentou que nesta casa durante estes quatro anos cerca de vinte a trinta projetos e quando se dá 

a entrada tem toda uma preocupação antes de aprovar. Disse que o Projeto de Lei nº 140/2016 é 

legal e tem sustentabilidade, mas a questão de fiscalização do Projeto não é com os vereadores e 

a população tem esta ideia, mas a execução é de responsabilidade da Prefeitura. Relatou que 

houve projetos que foram embargados, porque apresentou um projeto e tentou executar outra 

obra exemplificando que avançou para a reserva APP e reafirmou que os vereadores podem 

intervir com fiscalizador. Relatou que é favor do projeto quando for colocado em votação e 

salientou que teve a preocupação com área verde e área institucional porque hoje o município 

deve ter no máximo cinco áreas para construir qualquer coisa e deve ser pleiteado a construção 

de uma nova escola. Disse ainda que a Prefeitura não compra estas áreas porque cada loteamento 

que surge a Prefeitura tem o direito de ter este espaço e por isto a preocupação com estas áreas 

institucionais.  

9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 

encerrado o Pequeno Expediente.  

 

Grande Expediente: 

1. Vereador Flávio Rossato: falou sobre os loteamentos e citou que a empresa Pontual foi a que 

menos deu trabalho e relatou sobre a empresa responsável pelo loteamento acima do bairro São 

Francisco onde uma carreta passou e afundou devido à má qualidade do asfalto e salientou que o 
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asfalto usado é uma porcaria e vai gerar prejuízos para o município. Disse que fez umas 

indicações nas últimas reuniões e acha que não será feito por estar no final de mandato e vai 

pedir para os próximos vereadores para que entrem novamente com estas indicações para que 

sejam resolvidos. Falou que tem visto que o Prefeito está trabalhando e isto é muito importante 

porque o mandato encerra no dia trinta e um e salientou que todos trabalham para o povo e 

afirmou que em momento algum abaixou a cabeça depois da derrota e parece que alguns foram 

embora no mesmo dia relatando que é candidato a prefeito e vai fazer campanha durante os 

quatros anos pois está com o povo e relatou que só não será candidato se morrer e vai trabalhar 

pelo povo de Cássia afirmando que o incentivo para se candidatar são os funcionários da 

Prefeitura. Deixou um forte abraço a todos e desejou boa sorte aos novos vereadores.  

2. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre a limpeza de terrenos na cidade e 

sempre levanta esta questão tendo em vista que é uma série de coisas que dá para fazer. Relatou 

que outras coisas só se resolvem com multas pois a consciência do povo na maioria não tem 

consciência e solicitou que já de imediato que entre com um projeto para cobrar os donos do 

terreno a limparem porque isto traz um benefício enorme. Disse ainda que infelizmente que faz 

projetos é o Executivo pois vereador é muito limitado e afirmou que são umas coisas que vem 

lutando como no caso da caçamba que foi um erro retirar. Falou que faz doze anos que vem esta 

situação sobre caçamba, sobre podas de gramas e disse que deve ter material adequado e 

salientou que pediu várias lombadas, mas é preciso ter consciência que certas coisas não vão 

adiantar e citou que várias pessoas já morreram no trânsito. Comentou sobre a mudança do 

tráfego de veículos em algumas ruas e sempre vai ter gente contrariada, sendo preciso um 

engenheiro de trânsito e salientou sobre o estacionamento rotativo com parcerias das entidades. 

Falou que em Cássia tem muitos ranchos e pode usar isto como benefício para a cidade e não 

está sendo utilizado através de leis e se organizar.  

3. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: registrou que está enviando uma indicação para a 

próxima reunião sobre a utilização de entulhos nas estradas rurais e relatou que esteve em 

contato com o Secretário de Obras da cidade de Ribeirão Corrente e este afirmou que já utilizam 

entulhos na manutenção das estradas rurais e se propôs a dar palestra sobre este assunto. Disse 

que irá propor um projeto para que em torno da cidade até mil metros quadrados a pessoa ter que 

pegar um alvará de construção porque o engenheiro determina e salientou que no final da 

Avenida Monsenhor Silvio Puntel se for continuar a avenida vai ter que demolir uma garagem. 

Solicitou ao Senhor Presidente que busque informações referente à construção do Fórum e se for 

realmente ocorrer a construção a Câmara pode solicitar o prédio do antigo Fórum para instalar a 

Câmara. Relatou que esteve em conversa com o Kito Arantes tratando sobre a limpeza de terreno 

e afirmou que o valor é muito baixo e relatou que foi feito uma lei que a Prefeitura limparia o 

terreno e cobraria cerca de cinquenta por cento do que gastou. Falou sobre o Projeto de Lei nº 

138/2016 sobre a reserva de vinte por cento de consultas para os moradores da zona rural e citou 

que a cidade de Carmo do Rio Claro já votou esta lei. Disse que os vereadores não podem fazer 

parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente legalmente e relatou que juntamente com o 

Vereador Ricardo Garcia Arantes está participando voluntariamente com cidadão e no próximo 

ano irá formar uma nova comissão e precisa fazer um trabalho sério inclusive na coleta seletiva e 

também com os trabalhadores em reciclagem.  

4. Vereador Leandro Borges da Cruz: concorda com a indicação de autoria do Vereador Ciro 

Antônio de Oliveira Costa referente a limpeza da calçada na Avenida Ildefonso Del Bianco pois 

várias pessoas que transitam no local ficam expostas à acidentes. Sugeriu aos novos vereadores 

solicitar um fiscal de obras para receber as obras pois toda as obras entregues em Cássia geram 
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problemas e tendo um fiscalizador de obras poderá evitar problemas. Falou também sobre o 

apoio aos catadores de materiais recicláveis que contribuem com o meio ambiente e sugeriu que 

se compre um caminhão para que os próprios trabalhadores recolhessem os materiais recicláveis. 

Pediu também que apoie a Patrulha Rural porque as pessoas que residem na zona rural não têm 

segurança e citou que juntamente com o Vereador Ricardo Garcia Arantes apoiou a Patrulha 

Rural. Falou também sobre o transporte escolar na zona rural onde as crianças acordam muito 

cedo para virem para a escola e quando chega na escola não conseguem estudar e opinou 

afirmando que o correto é passar para o período da tarde. Disse que não pode comparecer a 

homenagem ao Dr. Rogério, mas é uma pessoa que muito admirou e salientou que é muito justa 

esta homenagem.  

5. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou que na próxima semana enviará um oficio 

para os diretores da DER para limpeza das rodovias que ligam Cássia/Delfinópolis, 

Cássia/Capetinga e Cássia/Ibiraci e relatou que a empresa que ganhou a licitação ficou seis 

meses sem receber e custeando os funcionários e vai cobrar dos diretores e do Deputado Estadual 

Antônio Carlos Arantes pois há vários pontos nas rodovias com vegetação elevada e podendo 

causando acidentes. Comentou sobre a iluminação pública e relatou que o Prefeito Rêmulo 

Carvalho Pinto comprou um caminhão e vai colocar a caçamba suspensa e acredita que neste ano 

possa fazer a manutenção da iluminação pública em vários bairros. Disse que quando foi votado 

um terreno para a construção do Fórum foi questionado se poderia ser doado o prédio para a 

Câmara e tem a possibilidade de acontecer pois poderá colocar outras secretarias. Falou sobre o 

Projeto de Lei nº 138/2016 afirmando que é preciso tomar cuidado e citou o CISLAP que não 

pode acabar pois ajuda as pessoas que não podem pagar consulta com cardiologia, ortopedia, 

oftalmologista e hoje tem cassienses que saem de Cássia para a cidade de Ibiraci para fazer 

consultas. Disse ainda que várias pessoas não têm condições e no ano que vem não pode deixar o 

CISLAP acabar pois os menos favorecidos é que pagam por isto. Falou que há mais de dois anos 

vem pedindo a abertura do estacionamento do Fórum em cento e oitenta graus e no início do ano 

vai lutar por isto. Agradeceu ao Prefeito Rêmulo Carvalho, ao Prefeito de Delfinópolis, ao 

Doutro Nélio e ao Dr. Gaspar, ao Deputado Antônio Carlos Arantes, ao Ronaldo e a Maria do 

Carmo, à Mariângela e a Dora e citou que esta homenagem ao Dr. Rogério não fez sozinho, mas 

com várias pessoas que o ajudaram e citou que o Dr. Rogério muito fez por Cássia.  

6. Vereador Claudinei Pereira da Costa: disse que são tantos problemas para falarem e todas 

as reuniões cobram, faz indicações, mas não são atendidos. Falou sobre iluminação pública 

afirmando que fez uma indicação para melhoria no bairro Recanto dos Pássaros que é um bairro 

pequeno e citou que no bairro São Francisco em frente à sua casa tem um poste com lâmpada 

queimada e tem certeza de que não vai arrumar. Falou que fica indignado com certas coisas que 

acontecem, pois, muitas pessoas têm dinheiro para fazer reformas de quinze a vinte mil reais, 

mas não tem dinheiro para pagar uma caçamba e depois fica ligando para os vereadores 

resolverem o problema. Falou sobre o trânsito afirmando que já fez três aniversários que pediu a 

faixa amarela na Rua Pedrinho Panissa para não estacionar carro e até hoje não fez porque foi 

um favor para um empresário e tem certeza que vai ser mudado a partir do dia primeiro e espera 

que a nova administração faça muitas coisas na cidade e tem certeza que vão continuar dando 

seguimento e em conversa com o novo Prefeito foi lhe informado que dentro de três meses será 

instalado o semáforo na praça e perto da rodoviária.  

7. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: parabenizou o cabo Fernando da Polícia 

Ambiental pelo projeto PROGEA na formatura dos alunos e parabenizou as professoras pela 

apresentação e vê que tem gente que se preocupa em conscientizar as crianças e os adultos. 
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Parabenizou também o cabo Jean pelo PROERD pela formatura da Escola Allan Kardec e 

sempre é bom ter o acompanhamento das crianças. Falou que os catadores de lixo reciclável 

estão regularizados e isto é muito importante e também precisam de mais apoio e a cidade 

necessita e relatou que fica preocupada em ver que são poucas pessoas que separam o lixo e 

pensam mais em dinheiro e esquecem do mais importante da nossa vida. Em aparte, o Vereador 

Ricardo Garcia Arantes: parabenizou a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa que 

ajudam a organizar toda a documentação e também através do Deputado Estadual Antônio 

Carlos Arantes teve uma melhoria muito grande. Em aparte, o Vereador Flávio Rossato: disse 

que na rua da escola Allan Kardec tem vários postes apagados e solicitou ao Presidente que 

todos os eventos que acontecerem que sejam avisados e relatou que quer está presente em todos 

os eventos. Solicitou ao Senhor Presidente sobre a entrega das Moções de Congratulações. Em 

aparte, o Vereador José Geraldo dos Santos: disse que a parte é dada ao vereador quando ele é 

citado e parabenizou os organizadores do evento e foi muito boa esta iniciativa e produzem 

muitas coisas boas e o vereador é para isto também, fazer os eventos acontecerem.  

8. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou que dia primeiro de dezembro comemora-

se o Dia Internacional de Combate à AIDS e citou que hoje tem cadastrado no sistema de saúde 

do município trinta pacientes com AIDS e este ano foi um ano atípico e notificado até setembro 

dezesseis casos de sífilis e dois partos comprometedores de mães sifilíticas e isto leva a pensar 

sobre a questão da sexualidade de como os jovens estão trabalhando sobre esta ideia e solicitou 

ao Presidente que faça um trabalho na página da internet sobre este assunto e esclareceu que a 

maioria dos sifilíticos são jovens e uma das consequências da sífilis é a infertilidade. Disse que 

tem um pedido antigo na casa e queria um debate sobre o feriado municipal no dia oito de 

dezembro, dia de Imaculada Conceição pois não concorda ao seu ver não se justifica e citou que 

no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso todas as manifestações de Nossa Senhora 

que respeita, mas como legislado tem que ser laico e citou que se preocupa porque nas outras 

cidades não são feriados e as pessoas vão gastar o décimo terceiro na região. Parabenizou o 

Vereador Leandro Borges da Cruz pela qualidade do café produzido em sua região e citou que a 

Senhora Heloisa está entrando neste café. Relatou que no início de dezembro estará entrando em 

Cássia os representantes da COPERCITRUS e apesar da maneira que estão chegando gostaria 

que esta casa fizesse uma manifestação pois são bem-vindos em Cássia e solicitou uma reunião 

para ser transmissor da intenção deles na cidade e a COPERCITRUS vai arrendar a cooperativa 

por cinco anos inicialmente renováveis. Parabenizou os diretores da Escola Estadual São Gabriel 

pela realização da Feira de Ciências. Parabenizou a família Borges pelo êxito da Isabela que 

merece e é filha do Dinor e passou no vestibular em Medicina. Comentou sobre o transporte 

escolar e citou o Projeto de Lei nº 136/2016 sobre a criação do Conselho Municipal de 

Transporte Escolar de sua autoria e salientou que gostaria que fosse aprovado. Falou que todos 

que o antecederam deixou muitas coisas para os novos vereadores fazerem e citou para que não 

se iludam, pois, legislativo é legislar, executivo executa e salientou que serão cobrados como se 

fossem executivo, mas não são o executivo. Disse que é preciso apresentar ideias, mas não se 

enganar porque vão ter sempre dez rivais, oito vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito porque, isto 

é, política e política é assim, fria e citou que na hora que apresentar uma ideia boa ela vai ser 

engavetada, vai ser esquecida, para alguém dar uma maquiada nela e dizer que é sua. Disse ainda 

que todos falaram uma quantidade de coisas que tiveram vontade de fazer e não fez pela vaidade 

e desejou boas-vindas aos novos vereadores.  

9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: parabenizou o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca 

pelo pronunciamento e pediu permissão para fazer uso das mesmas palavras. Relatou que tem 
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uma reunião agendada com a Secretária da SEPLAG sobre gestão de imóveis e vai tratar sobre o 

antigo imóvel da Câmara. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que 

extraoficialmente o Fórum será construído no Bela Vista. O Vereador Ezequias Sousa 

Rodrigues: disse que vai solicitar a prorrogação das emendas do Deputado Marcelo Álvaro e 

relatou que recebeu telefonema do Deputado Federal Stefano Aguiarque se comprometeu a 

enviar emenda no ano que vem para o Pronto Socorro e relatou que devido a um certo complô 

não foi feito a licitação e se comprometeu a partir do ano que vem enviar novamente a emenda. 

Foi encerrado o Grande Expediente.Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação os pedidos de urgência apresentados pelos Vereadores. 1. Requerimento de Urgência 

especial apresentado pelos Vereadores Ricardo Garcia Arantes, Leandro Borges da Cruz, Ciro 

Antônio de Oliveira Costa, José Geraldo dos Santos, Flávio Rossato, Sérgio Antônio da Fonseca, 

Claudinei Pereira da Costa e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, para que o Projeto 

de Lei nº 140/2016 que “Dispõe sobre a transferência de área rural para o perímetro urbano do 

Município de Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal, seja colocado nesta 20ª 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 de Urgência especial foi 

colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Requerimento de Urgência 

especial foi aprovado por unanimidade e o Projeto de Lei nº 140/2016 remetido à ordem do dia.  

 

Ordem do dia: Único Turno:  

1.Projeto de Lei nº 140/2016 que “Dispõe sobre a transferência de área rural para o perímetro 

urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal. O Projeto de Lei nº 

140/2016 foi colocado em discussão. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que como 

manifestou no Pequeno Expediente a legalidade do Projeto é nítida, vantagem para o município 

não se discute e o único porém não pelo loteador, mas pela execução de asfaltamento, meio-fio é 

necessário que seja com responsabilidade e citou que foi aprovada lei nesta casa que o loteador 

fica responsável pela base; água, esgoto, meio-fio e esgoto por cinco anos e o município ficará 

resguardado pois fazia loteamento e não asfaltava e batia no município e relatou que neste 

mandado foram feitos dois asfaltos cujo loteador vendeu os terrenos e não asfaltou e a Prefeitura 

teve que fazer um financiamento e o próximo Prefeito terá esta dívida de financiamento de 

asfalto para pagar e relatou que isto é um caos para o município. Disse ainda que este 

financiamento não tem escapatória porque já vem descontado e os vereadores pode ver a 

quantidade de descontos como fundo de garantia. Disse ainda que tudo que esta casa puder fazer 

evitar custos para o município é para o cidadão e para a criança cassiense e por isto deve ser 

responsável e cada projeto que entra tem que ter responsabilidade e citou que às vezes tem que 

falar não, e a população às vezes não entende desta forma. Falou que temos uma das maiores 

taxas de iluminação pública num raio de trezentos quilômetros e não temos manutenção de 

lâmpadas nas ruas e isto é um absurdo e relatou que não tem mais jeito de pagar imposto e citou 

que os servidores municipais não têm escapatória pois são vinte e sete e meio por cento de 

imposto de renda, onze por cento de INSS e dois por cento de sindicato e você trabalha para 

pagar imposto. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que a partir do ano de dois mil e 

dezoito vai pagar trinta e cinco por cento e relatou que esta lei é muito importante para o 

município pois hoje um cidadão comum vai poder acionar o dono do loteamento pois antes não 

tinha como. O Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: disse que a dívida do município com o INSS 

é impagável. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que passar de área rural para o 

perímetro urbano é uma questão normal, mas se amanhã depois a administração não seguir as 
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leis aprovadas por esta casa é preciso criar uma comissão para checar o andamento e até mesmo 

antes de passar para o perímetro urbano para ver se não tem algo errado. Comentou sobre a lei 

aprovada nesta casa afirmando que na questão do Jardim Liporoni foi que assinaram um acordo 

ficando responsável pelos problemas que surgirem e afirmou que assinam porque não vai virar 

nada e citou que é preciso fazer valer a lei e salientou que se gasta duzentos mil ou trezentos mil 

para recuperar um bairro é dinheiro que poderia usar na saúde e isto é uma questão séria. Disse 

ainda que um loteamento feito dentro das leis e com um asfalto de qualidade vai vender mais 

fácil e relatou que teve pessoas que dispensaram lotes no loteamento Liporoni afirmando que 

alguns que gostariam de construir e vai esta mesma pessoa que vai pedir para solucionar os 

problemas no futuro e citou que esta lei vai ser muito importante. Falou ainda que precisa ser 

melhor divulgado para a população as leis aprovadas na Câmara.Colocado em votação, o Projeto 

de Lei nº 140/2016 que “Dispõe sobre a transferência de área rural para o perímetro urbano do 

Município 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 

21ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no 

dia 08 de dezembrode 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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