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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 14(quatorze) dias do mês de abril de 2016, às 18 h, na Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de Cássia, localizada na Praça Barão de Cambuí, nº 199, realizou-se a 6ª 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 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 Ezequias Sousa Rodrigues.A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DO EXECUTIVO: 
1. Ofício nº 039/2016 encaminhando para apreciação e aprovação da Egrégia Câmara o Projeto 
de Lei nº 130/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro urbano do 
município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto.  
 
2. Ofício nº 034/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, em 
atendimento ao Ofício nº 004/2016, referente ao Requerimento de autoria do Vereador Flávio 
Rossato, acerca da situação da prestação de serviços de iluminação pública em Cássia, informar 
que o Contrato com a empresa Kelluz Construção, Indústria e Comércio Ltda., vencedora do 
Processo Licitatório compartilhado com a Cicanastra foi rescindido, devido a falhas e 
irregularidades na prestação dos serviços, sendo que já está em andamento a abertura de novo 
procedimento licitatório para a finalidade, de acordo com o setor competente.  
 
3. Ofício nº035/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, em 
atendimento ao Ofício nº004/2016, referente ao Requerimento de autoria da Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa, acerca da solicitação de cópias dos Contratos de Doação das 
residências do Bairro Bom Pastor, informar que referidos contratos foram feitos pela Caixa 
Econômica Federal, tendo em vista a parceria entre o Município e a Instituição Financeira.  
 
4. Convite do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto aos Vereadores e Vereadora 
para participarem da Inauguração da Quadra D. Norma a realizar-se no dia 15 de abril, às 09 
horas na Quadra D. Norma, no bairro São José.  
 
DIVERSOS: 

1. Memorando nº 03/2016 apresentando relatório de atendimentos realizados pelo 
PROCON referente ao mês de março de 2016. 
 

DOS VEREADORES:  
1.Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016 que “Concede o Título de Cidadão 
Cassiense ao Senhor Clemente Floriano” de autoria do Vereador Flávio Rossato.  
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2. Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2016 que “Concede o Título de Cidadão 
Cassiense ao Senhor Vitor Antônio de Souza” de autoria do Vereador Leandro Borges da 
Cruz.  
 
3. Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2016 que “Concede o Título de Cidadão 
Cassiense ao Senhor Sebastião Rodrigues” de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa.  
 
4. Requerimento de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a situação atual do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Lago Peixoto – CISLAP.  
 
5. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando ao Chefe 
do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações dos serviços prestados pela 
empresa Real Assessoria Contábil, bem como o processo licitatório, valores pagos, 
período de vigência e outras informações que sejam necessárias.  
 
6. Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Maurides de Souza Andrade, pelo 
trabalho realizado à frente da Cooperativa Agropecuária de Cássia, tornando uma 
empresa cassiense conhecida regionalmente, de autoria do Vereador Flávio Rossato.  
 
7. Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Norton Bertoldi, pelos serviços 
prestados à comunidade cassiense estando à frente da unidade da EMATER, orientando 
com maestria os produtores rurais cassienses, de autoria do Vereador Sérgio Antônio da 
Fonseca.  
 
8. Indicação do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 
realize melhorias na Rua Cruzeiro, em frente à residência de número 787, no bairro São 
Gabriel.  
 
9. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao órgão competente, neste caso a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos para que realize, o mais breve possível, a instalação de 
barras de segurança para pedestres na ponte da Rua José Dias.  
 
10. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que estude a viabilidade de instalação de semáforo no 
cruzamento da Rua Astolfo de Oliveira Filho com a Praça Barão de Cambuí e Avenida 
Dr. Luciano Melo Batista e, nas vias que fazem o cruzamento próximo ao Terminal 
Rodoviário de Cássia e/ou qualquer outra medida para que possa melhorar o trânsito 
nestes locais.  
 
11. Indicação do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do Poder 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, neste 
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caso a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que instale um “braço de luz”, no poste 
no complemento da Rua Roberto Azevedo.  
 
12. Indicação do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do Poder 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, neste 
caso a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que instale dois “braços de luz”, no poste 
na Avenida Monsenhor Sílvio Puntel, nas proximidades da residência nº 490.  
 
13. Indicação do Vereador Flávio Rossato, sugerindo ao Chefe do Poder Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, neste caso a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para que retire entulhos que estão na Rua 
Sebastião Arantes.  
 
14. Indicação do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, sugerindo ao Chefe do Poder 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, neste 
caso a Vigilância Sanitária, para que fiscalize, recolha a água utilizada nas hortas no 
perímetro urbano e após a análise, envie o resultado para a Câmara dos Vereadores. 
 
 
Pequeno Expediente: 
 
1. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou algumas indicações pois 
muitas são repetidas e sobre os títulos de cidadão são pessoas que vieram para Cássia e 
muitos contribuíram com nosso município e solicitou urgência especial ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 026/2016. Comentou o Projeto de Lei nº 130/2016 ressaltando que 
houve uma reunião Conselho Municipal de Meio Ambiente que foi muito produtiva onde 
foi agendada uma nova reunião para tratar sobre o chacreamento pois está criando um 
problema grave ao município que são as fossas e nesta nova reunião estarão presentes à 
Secretaria de Obras e o Conselho Municipal de Meio Ambiente e salientou que neste 
caso do Projeto de Lei nº 130/2016 não terá como jogar a rede de esgoto na rede já 
existente tendo que fazer uma nova ligação de rede de esgoto ou optar pela fossa. Falou 
sobre a indicação de sua autoria referente a instalação de “braços de luz” afirmando que é 
uma responsabilidade da Prefeitura pois não fiscalizou e por isto está fazendo por escrito 
para ficar documentado e se não for resolvido provavelmente deverá entrar na Justiça 
para pedir a iluminação que liberou o loteamento sem o posteamento correto.  
 
2. Vereador Leandro Borges da Cruz: falou sobre o Memorando nº 03/2016 afirmando 
que há mais de dez anos o Procon tem feito um trabalho especial em Cássia e esta 
prestação de contas é importante para acompanhar o que está acontecendo e parabenizou 
Senhor Paulo de Tarso que dá uma atenção especial ao povo cassiense e citou que fica 
feliz pois é algo que trabalhou muito e está dando resultado até hoje. Sobre as indicações 
acerca da iluminação pública relatou que a firma que for vencedora tem que pegar no pé 
porque tem vários lugares no escuro, não podendo dar moleza e ser duro com quem 
ganhar. Comentou sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016 afirmando que o 
Senhor Clemente Floriano é uma pessoa que conhece desde criança, sendo um homem 
que trabalhou defendendo as crianças, sendo um exemplo de pessoa. Falou sobre o 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2016 afirmando que o Senhor Sebastião Rodrigues 
é uma pessoa conhecida há bastante tempo e comentou também o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 025/2016 ressaltando que o Senhor Vitor Antônio de Souza mais 
conhecido como “Vitor Darico” que servia como conselheiro na região da Serra da 
Saudade sendo uma pessoa muito respeitada, criando os filhos sendo um empresário e 
sempre teve vontade de homenagear uma pessoa da roça e pediu urgência especial para o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2016 pois é um exemplo de pessoa.  
 
3. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre a indicação de sua autoria 
referente melhorias na Rua Cruzeiro, no bairro São Gabriel relatando que os moradores 
relatam que o carro não consegue entrar na garagem. Falou sobre o Requerimento de sua 
autoria referente a informações sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos 
Municípios do Lago de Peixoto – CISLAP, relatando que os cassienses estão tendo que ir 
a cidade de Ibiraci/MG para fazer uma consulta com oftalmologista e quer saber como 
está a situação das cidades que fazem parte em relação aos pagamentos pois não pode 
deixar o consórcio acabar, pois a maioria não tem recurso financeiro para pagar consultas 
e espera que até maio uma destas especialidades voltem a consultar aqui em Cássia. 
Comentou sobre os títulos de cidadania cassiense parabenizando a todos os autores. 
Parabenizou o Vereador Flávio Rossato pela Moção de Congratulações a ser enviada ao 
Senhor Maurides de Souza Andrade. Comentou que ontem foi embargada a licitação na 
Prefeitura sobre a iluminação pública e tem informações de que a empresa KELLUZ irá 
participar e salientou que tem uma lei que o Prefeito pode contratar uma empresa para 
resolver isto e solicitou esta informação ao Executivo pois não tem condições de 
continuar deste jeito.  
 
4. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria 
referente a Rua José Dias afirmando que tiraram a barra de ferro ficando sem resistência 
aos motoristas que estão em risco e também a indicação de sua autoria referente a 
instalação de semáforos afirmando que vai pegar no pé pois vê que há necessidade ou 
outro meio e sempre vai cobrar já que está complicado os dois pontos.  
 
5. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno 
Expediente.  
 
6. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou que gostaria de fazer uma emenda 
na sua indicação acrescentando “água utilizada nas hortas de produção e venda de 
verduras e frutas no perímetro urbano” pois a quantidade de vírus e bactérias e a 
desconfiança que tem na rede de esgoto do município te leva a isto e acha que é 
necessário fazer um controle de qualidade de água para que possa fazer a fiscalização. 
Solicitou urgência para Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Norton 
Bertoldi de sua autoria afirmando que é desnecessário falar quem foi Norton Bertoldi na 
Emater, pois são quase sinônimos em Cássia e em absoluta certeza que vai existir uma 
Emater antes e depois do Norton e acha que imprescindível uma pessoa quando se 
aposenta, que se dedicou uma vida para uma cidade, para a economia de uma cidade ter 
este reconhecimento. Falou sobre o Requerimento de sua autoria acerca de informações 
sobre a empresa Real Assessoria Contábil pois é uma empresa que outro local apresentou 
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algumas falhas e houve algumas pessoas que questionaram sobre isto. Comentou sobre a 
indicações afirmando que um nobre colega chegar na Câmara e apresentar indicação para 
retirar entulho é muito sério e salientou que não está criticando o Vereador, pois acha que 
tem que ser revisto pois acontece que a Prefeitura não vai suportar já que toda limpeza de 
terreno a pessoa deixará para a Prefeitura recolher e destacou que é urgente colocar em 
vigor a lei e multar destacando a quantidade que a Prefeitura tem que retirar. Falou sobre 
as indicações referente a iluminação pública afirmando que sabe situação da Prefeitura e 
destacou que a Rua Dr. Tito onde a Prefeitura liberou construção do bairro Recanto dos 
Pássaros e agora tem que proporcionar segurança pois é necessário a iluminação pública 
e tem certeza que os habitantes pagam por isto. Falou sobre a indicação de autoria do 
Vereador Claudinei Pereira da Costa sobre a ponte na Rua José Dias destacando que já 
foi mencionado aqui e sobre trânsito é companheiro do nobre Vereador José Geraldo dos 
Santos.  
 
7. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre a indicação de autoria do Vereador 
Ricardo Garcia Arantes referente a melhorias na Rua Cruzeiro, no bairro São Gabriel 
parabenizando o Vereador pela indicação destacando que também teve reclamações do 
local. Falou sobre a indicação de sua autoria acerca da retirada de entulhos na Rua 
Sebastião Arantes afirmando que teve reclamações dos moradores e até animais mortos 
estão sendo jogados nos entulhos e destacou que isto é uma vergonha e relatou que um 
funcionário pediu a quantia de vinte reais para retirar os entulhos o que é uma vergonha 
sendo um funcionário público pedir dinheiro para retirar o entulho e acha que Prefeitura 
tinha que tomar providências com relação a isto. Disse ainda que para uns pode tirar o 
entulho e para outros não, gente que merece e gente que não merece salientando que 
esteve presente no local e que a lei prevê uma quantidade menor de entulho para que a 
Prefeitura possa retirar. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira 
da Costa sobre a ponte na Rua José Dias afirmando que realmente está perigoso o local e 
parabenizou o Vereador pela indicação. Comentou sobre a Moções de Congratulações e 
Títulos de Cidadão afirmando que todos são válidos e se pronunciou sobre a Moção de 
Congratulações a ser enviada ao Senhor Norton Bertoldi, de autoria do Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca destacando que realmente ele merece. Comentou sobre os Títulos de 
Cidadão Cassienses afirmando que todos são merecidos e ressaltou o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 024/2016 de sua autoria salientando que o Senhor Clemente Floriano é 
merecedor do Título e também a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor 
Maurides de SouzaAndrade e solicitou urgência especial para o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 024/2016 e também para a Moção de Congratulações.  
 
8. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou que os Títulos de Cidadão e Moções é 
o que resta para acalmar o povo pois o resto nem vai comentar pois escuta há dez anos e 
não criticando os Vereadores mas a única coisa em que os vereadores são eficazes é nos 
títulos. Parabenizou o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca pela indicação sobre análise 
da água utilizada nas hortas mas disse que a lei está difícil e às vezes a água tem que ser 
de irrigação pois pode confundir com a água consumida e infelizmente nossa lei é quando 
que ser do jeito que querem ser e está tudo desacreditado. Relatou sobre os entulhos e 
lixo pois não está recolhendo nem o lixo e citou que propina vai além e disse que mais da 
metade dos inimigos que tem se deve quando lutou para elaborar uma lei que quando 
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precisasse de uma máquina na zona rural pois tem muita gente que é honesta e às vezes a 
pessoa se sente constrangida de pagar uma pessoa e se torna igual a uma pessoa que não 
quer se igualar. Disse ainda que tem inimigos dentro do quadro de funcionários e vai 
saber o porquê depois, pois já teve denúncia mas não prova que é de fazer silo, buraco de 
silo e infelizmente não conseguiu mudar este quadro e não se sente acovardado e espera 
que as próximas Câmara e Prefeito que conserte isto pois o caminho é este e relatou que 
esteve na cidade de Ibiraci/MG a negócios e começou a perceber que ás vezes não tem 
dinheiro, mas no setor fiscal tem placa que não pode parar e aqui o popular mesmo 
coloca uma faixa amarela na porta da casa e fica por isto mesmo e corrupção gera 
corrupção, desorganização é a mesma coisa e está uma cidade desorganizada. Disse ainda 
que isto tudo é lá de trás não é deste mandato e por isto tem percebido que está “lavando 
as mãos” neste mandato infelizmente e vai lutar até o último minuto.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
 
Grande Expediente: 
 
1. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: falou que na reunião passada a Câmara 
ficou de embargar o loteamento Jardim Liporoni e acha que teria que tomar providências. 
Disse sobre entulho que a maior parte das leis em Cássia não é cumprida e o entulho em 
si, se fosse prefeito retiraria tudo porque só tem duas origens; quem está construindo ou 
alguém que está limpando o quintal, pois do jeito que está tira de quem não precisa e ás 
vezes sacrifica quem não pode pagar e salientou que o entulho não é grande serviço e se 
fosse obrigado tirar de todos não teria esta “molhadinha de mão” fora. Convidou os 
Vereadores e Vereadora para participar da quinta edição do Bola e Viola que será 
realizado no dia primeiro de maio em Prol do Hospital Regional do Câncer de Passos e 
cada tem ano conseguido mais patrocinadores pois estão acreditando no trabalho e 
salientou que os vereadores convidem os amigos políticos para fazer um grande evento.  
 
2. Vereador Leandro Borges da Cruz: falou sobre o recapeamento das vias do bairro 
São José afirmando que ficou um serviço de ótima de qualidade e os moradores estão 
agradecidos pelo trabalho e acredita que tem que sinalizar as vias. Disse sobre a 
inauguração da quadra Dona Norma no bairro São José sendo uma solicitação antiga dos 
moradores sendo mais uma coisa importante para o bairro. Falou sobre uma calçada 
paralela à Avenida Humberto de Almeida que está na terra sendo o único acesso dos 
pedestres ao bairro e o Prefeito poderia olhar e fazer este passeio pois as pessoas estão 
passando pela rua e na próxima reunião fará uma indicação a este respeito. Parabenizou o 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa pela realização do Bola e Viola destacando que 
no que puder ajudar estará junto e cada ano que passa está mais organizado e parabenizou 
o Senhor Danilo pelo evento realizado no estádio “Pinto Neto” onde teve times 
estrangeiros, da África e da China e tem desempenhado um trabalho muito bem feito. 
Disse sobre uma ponte na região do Itambé afirmando que já estão finalizando as 
melhorias. Comentou a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Maurides de 
Souza Andrade pois é uma pessoa que tem ajudado muito a cooperativa, parceiro dos 
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produtores e uma pessoa que merece e comentou a Moção de Congratulações a ser 
enviada ao Senhor Norton Bertoldi e quando foi vereador na outra gestão concedeu um 
título ao Senhor Norton Bertoldi pelo trabalho realizado na Emater e por uma pessoa que 
merece.  
 
3. Vereador Ricardo Garcia Arantes: agradeceu a reforma da quadra no bairro São 
José se tornando realidade e vê que o bairro São José está tendo uma atenção e tem que ir 
devagar e tomar conta dos bairros. Sobre transferência de área rural para o perímetro 
urbano disse que teve uma reunião no Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
CODEMA e relatou que virá para votação uma área que era área verde e se tornou uma 
quadra no bairro Canta Galo há dezesseis anos atrás sendo uma coisa que tem que votar 
pois não tem como voltar atrás e salientou que a transferência de área rural para o 
perímetro urbano está se tornando muito sério mesmo que os donos dos loteamentos 
estejam dentro da norma. Parabenizou os funcionários Roberto, Jorge e Willian pelo 
trabalho nas pontes das estradas rurais ficando um trabalho de primeira e os moradores da 
região estão satisfeitos e destacou todas as pessoas que estão trabalhando na área rural. 
Parabenizou o Senhor Maurides de Souza Andrade pela Moção de Congratulações 
destacando que pegou uma empresa afundando e com idade mais de setenta pegou uma 
empresa para reergue-la precisa de parabéns e parabenizou também o Senhor Norton 
Bertoldi pela Moção de Congratulações pois há vários anos à frente da EMATER 
fazendo sempre o melhor e tratando bem os produtores rurais.  
 
4. Vereador Claudinei Pereira da Costa: disse que ouve falar em entulhos e afirmou 
que vê na cidade inteira entulhos nas ruas afirmando que os moradores não têm 
consciência pois tem jogado colchões, guarda-roupa e até um animal morto e acha 
também que a horário da Prefeitura até as treze horas não dá tempo para nada afirmando 
que está dando prejuízo, pois vão fazer um serviço e ficam uns quarenta minutos e a hora 
vai passando e já dá a hora de parar. Falou sobre a caçamba no bairro Recanto dos 
Pássaros afirmando que uma moradora disse que irá publicar nas redes sociais e agora 
tem uma família morando perto da caçamba relatando que nos finais de semana o mal 
cheiro é insuportável e tinha que tomar providências e afirmou que foi conversar com o 
encarregado e este lhe tratou mal. Disse que a viagem à cidade de Belo Horizonte 
começou a dar resultado pois os pontos no trevo foram instalados e este é o resultado de 
uma viagem em busca de recursos para o município e até o final do mandato irá buscar 
novos recursos. Em aparte, o Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que a caçamba no 
Corredor Canta Galo precisa ser limpa todo dia ou ser retirada e também no bairro Jardim 
dos Pássaros e também os postes de iluminação e relatou que em alguns lugares não tem 
condição citando uma casa que retirou por três vezes os entulhos.  
 
5. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: parabenizou a todos pelas 
indicações dos títulos de cidadania cassiense e moções pois são pessoas que realmente 
fazem a diferença na nossa cidade. Comentou que esteve juntamente com o Vereador 
Ezequias Sousa Rodrigues e o Diretor da Escola Estadual São Gabriel visitando o Sebrae 
na cidade de Passos através do Deputado Estadual Cássio Soares e também a UEMG o 
qual viu no SEBRAE um projeto interessante que se chama Cultura Empreendedora que 
pode ser feito com os professores motivando os alunos a motivarem os pais a fazerem 
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queijo, doce e citou que na cidade de São Roque de Minas é um sucesso e salientou a 
UAITEC que é a faculdade à distância que vai tentar trazer um polo para Cássia citando 
que o Diretor da Escola Estadual São Gabriel João Teixeira Júnior está empenhado e 
espera a ajuda de todos. Disse que no bairro Bela Vista não tem uma árvore e as que 
foram plantadas por exigência do habite-se foram todas arrancadas e citou que poderia 
fazer uma campanha para o plantio de árvores. Em aparte, o Vereador Ricardo Garcia 
Arantes: disse que quando foi construir o bairro Bela Vista I foram doadas as árvores e as 
pessoas plantaram mas deixaram morrer pois não tinha moradores. A Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa: disse que vê a falta de árvores na cidade e o bairro é novo 
e ficaria muito bonito com árvores além da questão do meio ambiente.  
 
6. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou sem demagogia e sem demagogia a 
respeito da sessão de entrega dos títulos de cidadania pois na Casa da Cultura não irá 
caber todos os convidados. Disse que a Prefeitura vai fazer leilão dos terrenos da Rua 
Coronel Saturnino Pereira e como da outra vez é pouco divulgado e passar para os 
corretores afirmando que pessoa idônea não vai querer comprar de corretor e afirmou que 
é preciso ter divulgação pois das duas últimas vezes não teve sucesso pois muitas pessoas 
não ficaram sabendo. Falou que é preciso desocupar o antigo prédio da Câmara pois os 
vizinhos estão preocupados pois o telhado, o beiral está em risco e deveria também passar 
a placa do salão para a família. Falou que não foi tomada providências em relação ao 
Vitória Liporoni afirmando que já estão colocando postes e a rádio não para de divulgar a 
venda dos terrenos. Comentou que os vereadores devem ter visto nas redes sociais uma 
pessoa colocando sobre o inseticida utilizado pela Vigilância Sanitária afirmando que 
acha prematura esta colocação, mas mesmo assim para os vereadores não ficarem 
omissos gostaria que o Presidente solicitasse ao Senhor Aparecido Clemente se tem 
qualquer resultado sobre isto e a Prefeitura publicasse pois vai dar um rebuliço muito 
grande e citou que a quantidade de focos é a maior de todos os tempos e não está fazendo 
a prevenção e sim apenas tratamento e se for fazer tratamento com inseticida e a pessoa 
ter lido sobre isto não vai deixar de fazer o tratamento e pode entrar em choque. Falou 
que não pode ignorar o que está acontecendo onde está sendo chamado de Centro de 
Saúde pois a mudança que foi feita foi impensada afirmando que a pessoa que levou para 
lá não sabia o que estava fazendo, pois estes dias as pessoas ficam ao relento e não entra 
macas, cadeiras de rodas sendo preciso fazer uma comissão para ver esta situação e 
salientou que reforma está paralisada a tempos e o povo espera na rua. Disse sobre a 
questão de economia afirmando que o que lhe intriga é a Prefeitura fazer a varrição e 
coleta de lixo no centro, sendo parcial, pessoal não somente nesta gestão e afirmou que 
na gestão passada tentou acabar com isto pois não pode dar privilégio para alguém e pode 
usar a multa sendo que tem dois funcionários para isto. 7. Vereador Flávio Rossato: falou 
sobre os produtores e agricultores afirmando que estão questionando sobre os terreiros de 
café relatando que este ano não fará terreiros de café para os produtores e salientou que 
terá uma reunião sobre isto. Em aparte, o Vereador Leandro Borges da Cruz: disse que 
conversou com o contador da Prefeitura Senhor Cleidisson pois é um assunto polêmico o 
qual deu a ideia do produtor pagar uma parte e a Prefeitura pagar outra parte, pois as 
máquinas estão nas estradas rurais e não podem parar de fazer as melhorias. O Vereador 
Flávio Rossato: disse que os produtores rurais estão “chorando” as máquinas para 
fazerem os terreiros de café e citou que nenhum prefeito deixou de fazer. Comentou 
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sobre a licitação para iluminação pública afirmando que a empresa KELLUZ deveria ter 
sido multada e punida para não concorrer a esta licitação e se ela está querendo concorrer 
novamente é porque não foi punida. Falou sobre a situação dos bairros que estão sem 
iluminação pública e questionou até quando o povo vai ficar no escuro. Disse que a 
população tem razão em reclamar para os vereadores e fica constrangido de ver o que 
acontece e precisava tomar providências urgente podendo fazer um contrato com alguma 
firma. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que deveria fazer uma 
comissão de vereadores para acompanharem pois a firma vai entrar e tem o direito. O 
Vereador Flávio Rossato: disse que é preciso tomar providências pois tem lugares sem 
iluminação pública há três meses. Comentou sobre a obras de pavimentação do bairro 
Recanto dos Alonsos afirmando que tem vereadores que ficam indo lá e dizendo 
conseguiu a verba sendo isto mentira, pois foi todos os vereadores e vereadora não sendo 
apenas um e questionou se o vereador não tem vergonha em dizer isto. 
 
8. Vereador José Geraldo dos Santos: falou sobre quem fez ou deixou de fazer um 
candidato que se preze chegar com este assunto está perdendo voto pois o povo não é 
bobo e o que o vereador faz é uma coisa e o que o prefeito faz é outra. Disse sobre pedir 
voto que a noite era mais fácil e o problema está de perto citando que de dia é mosquito, 
é lixo, é buraco e a noite pode escolher as ruas que não tem e difícil é querer explicar 
para o povo que não teve relacionamento com o aumento pois foi usado aqui nesta casa 
para que o serviço ficasse bem feito e aumentou e piorou e salientou que não quer entrar 
no mérito da questão e dizer quem errou e acertou mas tem certas coisas que é preciso 
rever os conceito e não pode acreditar no papai noel, acreditar em empreiteira pois as 
vezes o prefeito quer resolver o problema mas os vereadores tem que pensar por ele e tem 
hora que tem que estragar para consertar. Disse ainda que a única coisa que podia fazer 
era ter votado contra mas está junto com os colegas para ajudar a consertar. Disse que 
foram várias indicações e citou que fez um levantamento da Rua 15 de Março que tem 
uma igreja, cinco comércios, um lar que dá assistência a pessoas idosos, uma bifurcação e 
é uma extremamente perigosa pois já morreu gente e aleijou gente e relatou que seu pai 
tem “onze” parafusos na face” e também liga uma avenida extremamente comercial, 
saída para as cidade de Delfinópolis/MG e Ibiraci/MG e liga também na Rua Deputado 
Delson Scarano e também é mão dupla e citou que todas as reivindicações são pertinentes 
mas esta rua tem muitas reclamações e precisa ser feito alguma cosia e relatou que são 
inúmeros os acidentes. Disse ainda que é muito movimento nesta rua e os pedestres só 
tem um lado da rua onde a calçada e desigual e do outro lado é mato e tem falado e 
infelizmente não tem feito nada. Falou ao Vereador Claudinei Pereira da Costa que o 
funcionário mal educado pois são coisas que não são pessoais já que é um direito do 
vereador reivindicar por ser autoridade, pois tem que dar atenção e está sendo pago para 
isto e tem que saber dar um pouco de valor ao vereador pois estará valorizando o povo. 
Falou que o que gera o descumprimento das leis são a falta delas ou a punição e citou a 
cidade de Ibiraci/MG que tem punição e quando chega vê uma cidade bonita. Relatou que 
não é só falta de dinheiro mas certas coisas é o povo pois um joga o lixo e não é punido e 
com relação às caçambas se tirar tem arrumar um outro local e salientou que é preciso dar 
condições ao povo para colocar o lixo.  
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9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Grande Expediente. Foi 
encerrado o Grande Expediente. 
 
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão os pedidos de urgência 
apresentados pelos Vereadores.  
 
1. Requerimento apresentado pelos Vereadores Flávio Rossato, Sérgio Antônio da 

Fonseca, Claudinei Pereira da Costa, Ricardo Garcia Arantes, Leandro Borges da 
Cruz, Ciro Antônio de Oliveira Costa, José Geraldo dos Santos e Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa solicitando urgência especial, para discussão e votação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016 que “Concede o título de cidadão 
cassiense ao Senhor Clemente Floriano” de autoria do Vereador Flávio Rossato, para 
que seja colocado nesta 6ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, em regime de 
urgência especial, para discussão e votação em único turno, dispensando-se assim, os 
pareceres da Comissões e publicações. O Requerimento foi colocado em discussão. 
Não houve oradores. Colocado em votação o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade e Projeto de Decreto Legislativo nº024/2016 remetido à ordem do dia. 
 
 
2. Requerimento apresentado pelos Vereadores Leandro Borges da Cruz, Ciro 
Antônio de Oliveira Costa, Sérgio Antônio da Fonseca, Flávio Rossato, José Geraldo 
dos Santos, Ricardo Garcia Arantes, Claudinei Pereira da Costa e Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa solicitando urgência especial, para discussão e votação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2016 que “Concede o título de cidadão 
cassiense ao Senhor Vitor Antônio de Souza” de autoria do Vereador Leandro Borges 
da Cruz, para que seja colocado nesta 6ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 
em regime de urgência especial, para discussão e votação em único turno, 
dispensando-se assim, os pareceres da Comissões e publicações. O Requerimento foi 
colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação o Requerimento 
foi aprovado por unanimidade e Projeto de Decreto Legislativo nº025/2016 remetido 
à ordem do dia.  
 
3. Requerimento apresentado pelos Vereadores Ciro Antônio de Oliveira Costa, 
Leandro Borges da Cruz, Flávio Rossato, José Geraldo dos Santos, Ricardo Garcia 
Arantes, Claudinei Pereira da Costa, Sérgio Antônio da Fonseca e Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa solicitando urgência especial, para discussão e votação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2016 que “Concede o título de cidadão 
cassiense ao Senhor Sebastião Rodrigues” de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa, para que seja colocado nesta 6ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão 
Legislativa, em regime de urgência especial, para discussão e votação em único turno, 
dispensando-se assim, os pareceres da Comissões e publicações. O Requerimento foi 
colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação o Requerimento 
foi aprovado por unanimidade e Projeto de Decreto Legislativo nº026/2016 remetido 
à ordem do dia. 4. Pedido de Urgência para a Moção de Congratulações a ser enviada 
ao Senhor Maurides de Souza Andrade, pelo trabalho realizado à frente da 
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Cooperativa Agropecuária de Cássia, tornando uma empresa cassiense conhecida 
regionalmente, de autoria do Vereador Flávio Rossato. O Pedido de urgência foi 
colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade e a Moção de Congratulações remetida à 
ordem do dia.  
 
5. Pedido de urgência para a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor 
Norton Bertoldi, pelos serviços prestados à comunidade cassiense estando à frente da 
unidade da EMATER, orientando com maestria os produtores rurais cassienses, de 
autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca. O Pedido de urgência foi colocado 
em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade e a Moção de Congratulações remetida à ordem do dia.  
 
 
Ordem do dia: Único turno 
 
1. Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016 que “Concede o título de cidadão 
cassiense ao Senhor Clemente Floriano” de autoria do Vereador Flávio Rossato. O 
Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016 foi colocado em discussão. Não houve 
oradores. Colocado em votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016 que 
“Concede o título de cidadão cassiense ao Senhor Clemente Floriano” de autoria do 
Vereador Flávio Rossato, foi aprovado por unanimidade.  
 
2. Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2016 que “Concede o título de cidadão 
cassiense ao Senhor Vitor Antônio de Souza” de autoria do Vereador Leandro Borges 
da Cruz. O Projeto de Decreto Legislativo nº 025/2016 foi colocado em discussão. 
Não houve oradores. Colocado em votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
025/2016 que “Concede o título de cidadão cassiense ao Senhor Vitor Antônio de 
Souza” de autoria do Vereador Leandro Borges da Cruz, foi aprovado por 
unanimidade. 
 
 3. Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2016 que “Concede o título de cidadão 
cassiense ao Senhor Sebastião Rodrigues” de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa. O Projeto de Decreto Legislativo nº 026/2016 foi colocado em 
discussão. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que estas indicações de 
títulos antigamente passavam em reuniões internas para apreciar o nome e depois era 
colocado em votação e fica feliz de votar estes títulos pois no passado estes títulos 
eram dados a pessoas ricas que fizeram por Cássia e citou que o Senhor Sebastião 
Rodrigues ensinou a amansar cavalos, fazer cercas, porteiras e realmente marcou 
nosso município assim como o Senhor Vitor e o Senhor Clemente e acha merecido 
pelo que eles fizeram. Colocado em votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
026/2016 que “Concede o título de cidadão cassiense ao Senhor Sebastião 
Rodrigues” de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, foi aprovado por 
unanimidade.  
 
4. Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Maurides de Souza Andrade, 
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pelo trabalho realizado à frente da Cooperativa Agropecuária de Cássia, tornando 
uma empresa cassiense conhecida regionalmente, de autoria do Vereador Flávio 
Rossato. A Moção de Congratulações foi colocada em discussão. Não houve 
oradores. Colocada em votação, a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor 
Maurides de Souza Andrade, pelo trabalho realizado à frente da Cooperativa 
Agropecuária de Cássia, tornando uma empresa cassiense conhecida regionalmente, 
de autoria do Vereador Flávio Rossato, foi aprovada por unanimidade.  
 
5.Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Norton Bertoldi, pelos serviços 
prestados à comunidade cassiense estando à frente da unidade da EMATER, 
orientando com maestria os produtores rurais cassienses, de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca. A Moção de Congratulações foi colocada em discussão. 
O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que uma moção desta tinha que ser a nível 
estadual e federal pois é um trabalho no estado em tudo que envolve a cidade, pois ao 
entrar na cidade já vê projeto da Emater, como também na zona rural e salientou que 
se todo secretário fizesse a sua parte estaria melhor e salientou que poderia pedir 
algum deputado para homenagear o Senhor Norton Bertoldi em nível estadual. O 
Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que quando o Norton Bertoldi anunciou 
que iria se aposentar de vez, fica muito triste com isto pois a pessoa não vai trabalhar 
e fica por isto mesmo, ficando um vazio para a pessoa e faz questão diante da fala do 
Vereador José Geraldo dos Santos desse o valor necessário para esta moção que não é 
uma moção por um trabalho e sim por trinta anos de serviço em Cássia. O Vereador 
José Geraldo dos Santos: solicitou permissão para participar desta Moção. O 
Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que com prazer como também todos os 
vereadores, pois fica satisfeito pois quando pensou nisso é um agradecimento da 
cidade e pediu ao Senhor Presidente, se possível, que faça a entrega da moção na 
sessão solene de entrega dos títulos. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que 
sobreviver de quatro alqueires e formar duas filhas pois veio para a cidade e depois 
voltou para roça e tem hoje café que produz, aviário médio foi devido ao trabalho 
realizado pelo Senhor Norton Bertoldi e aprendeu muita coisa com ele, como 
preservar o meio ambiente e Cássia foi destacada pelas associações, pelo plantio 
direto. O Vereador Leandro Borges da Cruz: disse que não pode deixar passar em 
branco e não falar de uma pessoa como o Senhor Norton Bertoldi o qual teve a 
felicidade de dar um título de cidadão cassiense mas ele merece muito mais do que 
isto e não tem um produtor rural que não deva uma obrigação para o Senhor Norton, 
pois é uma pessoa que foi exemplo e ajudar a homologar o Conselho de 
Desenvolvimento Rural de Cássia no estado. O Vereador Flávio Rossato: parabenizou 
o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca pela Moção relatando que foi muito feliz na 
escolha pois o Senhor Norton Bertoldi pois é uma pessoa que trata todos iguais e não 
era político e queria apenas trabalhar para o município. Disse ainda que o 
desenvolvimento do município se deve ao trabalho do Senhor Norton Bertoldi e 
precisava ser homenageado pelo Estado de Minas Gerais sendo um funcionário digno 
e exemplar. Colocada em votação, a Moção de Congratulações a ser enviada ao 
Senhor Norton Bertoldi, pelos serviços prestados à comunidade cassiense estando à 
frente da unidade da EMATER, orientando com maestria os produtores rurais 
cassienses, de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, foi aprovada por 
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unanimidade.  
 
6. Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2016 que “Concede o Título de Cidadão 
Cassiense ao Senhor Celso de Oliveira” de autoria do Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues. O Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2016 foi colocado em discussão.  
O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que o Senhor Celso de Oliveira é 
merece tal homenagem, pois o Senhor Celso de Oliveira tem a contribuição dele e 
relatou que levou alunos para conhecer a plantação de pitaia, a coleção de abelhas e 
os alunos volta boquiaberto além de ser diferenciado perante a Deus. Colocado em 
votação, o Projeto de Decreto Legislativo nº 022/2016 que “Concede o Título de 
Cidadão Cassiense ao Senhor Celso de Oliveira” de autoria do Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues, foi aprovado por unanimidade.  
 
7. Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2016 que “Concede o Título de Cidadão 
Cassiense ao Senhor Marcelo Álvaro Antônio” de autoria do Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues. O Projeto de Decreto Legislativo nº 023/2016 foi colocado em 
discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 023/2016 que “Concede o Título de Cidadão Cassiense ao Senhor 
Marcelo Álvaro Antônio” de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, foi 
aprovado por unanimidade.  
 
8. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a 
recursos destinados ao município de Cássia no atual mandato do programa Brasil 
Carinhoso. O Requerimento foi colocado em discussão. Não houve oradores. Não 
houve oradores. Colocado em votação, o Requerimento de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo 
Carvalho Pinto, informações referentes a recursos destinados ao município de Cássia 
no atual mandato do programa Brasil Carinhoso, foi aprovado por unanimidade.  
 
9. Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Daniel Machado Batista, por 
elevar o nome de Cássia a nível nacional e buscando sempre recursos que podem ser 
investidos na educação e saúde de nossos cassiense, de autoria do Vereador Ezequias 
Sousa Rodrigues. A Moção de Congratulações foi colocada em discussão. Não houve 
oradores. Colocada em votação, a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor 
Daniel Machado Batista, por elevar o nome de Cássia a nível nacional e buscando 
sempre recursos que podem ser investidos na educação e saúde de nossos cassiense, 
de autoria do Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, foi aprovada por unanimidade. Foi 
encerrada a ordem do dia.  
 
A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para a 7ª Reunião 
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no 
dia 28 de abril 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 
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Rodriguese pelo Sr. Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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