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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 12(doze) dias do mês de maio 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 8ª 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, Ricardo Garcia Arantes, Sérgio Antônio da 
Fonseca e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa. O Vereador Leandro Borges da Cruz 
justificou sua ausência. 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 041/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, 
encaminhando resposta ao Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, 
acerca dos serviços prestados pela empresa Real Assessoria Contábil, encaminhar a 
documentação anexa, contendo as informações solicitadas.  
 
 
2. Ofício nº 042/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, 
encaminhando resposta ao Requerimento de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, 
acerca da situação do Consórcio Intermunicipal de Saúde, informar que prestação de serviços 
ainda continua paralisada, mas com previsão de volta à normalidade no próximo mês.  
 
Ofício nº 043/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, 
encaminhando resposta ao Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, 
acerca de informações sobre o valor dos recursos federais repassados ao Município referente ao 
Programa Brasil Carinhoso, encaminhar os relatórios anexos, demonstrando que, de 2013 a 2016 
foi repassado o valor de R$ 176.327,59 (cento e setenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e 
cinquenta e nove centavos), proporcionando um rendimento de R$ 22.678,92 (vinte e dois mil 
seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), totalizando o montante de R$ 
199.006,51 (cento e noventa e nove mil seis reais e cinquenta e um centavos). 
 
 
DIVERSOS: 
 
1. Ofício nº 017/16 de autoria do Senhor José Mendes Neto, coordenador do CISLAP, 
encaminhando os relatórios referente aos demonstrativos de viagens com transportes de 
pacientes do Setor de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).  
 
2. Ofício de autoria do Senhor João Teixeira Júnior, Diretor da Escola Estadual São Gabriel, em 
agradecimento ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cássia, Vereador Ezequias Sousa 
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Rodrigues, aos Vereadores e Vereadora ressaltando a importância e maestria dos serviços do 
cuidado com nossa cidade. 
 
DOS VEREADORES:  
 
1. Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, para que determine ao órgão competente, neste caso 
a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, que envie informações no que tange a: 
residências que estão abandonadas no bairro Bom Pastor, a situação que se encontra a residência 
nº 385, na Rua Areia Branca, no bairro Bom Pasto e se tem proprietário ou não; existe lista de 
espera para as residência no bairro Bom Pastor, outra informações necessárias.  
 
2. Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando 
informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre a doação de terrenos 
para pequenas empresas durante o mandato de 2013/2016, contendo a relação dos beneficiados e 
a data de doação do terreno.  
 
3. Indicação do Vereador Flávio Rossato, sugerindo ao Chefe do Poder Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, que tome providências o mais breve possível no que tange a iluminação 
pública da cidade.  
 
4. Indicação do Vereador Claudinei Pereira da Costa, reiterando ao Chefe do Poder Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, neste caso a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, estude a possibilidade de implantar canteiro dividindo a Avenida 
Monsenhor Sílvio Puntel.  
 
5. Indicação dos Vereadores e Vereadora, 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 realize a troca de lâmpadas na quadra esportiva da Escola Municipal 
Allan Kardec. 
 
 
Pequeno Expediente: 
 

1. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre as indicações referente a 
iluminação pública afirmando que o eletricista que é funcionário da Prefeitura vai 
começar o serviço amanhã e irá pediu aos deputados emendas para compra de um veículo 
e estrutura para que o serviço possa ser desempenhado e acredita que por isto não deverá 
ter licitação para a iluminação pública.  
 
Falou sobre o Ofício 017/16 de autoria do Senhor José Mendes referente aos 
atendimentos do CISLAP relatando que o mês que vem os serviços serão retomados e 
salientou a reunião com os demais prefeitos e devido a esta resposta os atendimentos 
deverão ser normalizados em junho e espera que isto aconteça.  
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Falou sobre o Projeto de Lei 131/2016 afirmando que a área é da quadra esportiva do 
bairro Canta Galo sendo algo antigo e acredita que não há como deixar de votar sendo 
uma área existente há vinte anos. Falou sobre o oficio do diretor da E.E.São Gabriel pelo 
agradecimento mas ressaltou que são os vereadores que tem que agradecer a escola pelo 
ensino e que continue como exemplo. Falou sobre o projeto de resolução que trata sobre 
o subsídio dos agentes políticos relatando que na próxima reunião dará a sua opinião 
quando o projeto estiver em tramitação.  

 
2. Vereador Claudinei Pereira da Costa: solicitou urgência para o Requerimento de sua 

autoria referente a informações sobre residências que estão abandonadas no bairro Bom 
Pastor pois várias pessoas tem perguntado sobre esta situação e relatou que foi um pedido 
de moradores.  
 
 
3. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: disse sobre a iluminação pública 
afirmando que a população está insatisfeita e citou alguns lugares com lâmpadas 
queimadas pois é uma questão de segurança e precisar resolver o mais rápido possível. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a 
implantação de um canteiro dividindo a Avenida Monsenhor Sílvio Puntel ressaltando 
que poderia construir um canteiro com passarela para as pessoas caminharem como na 
cidade de Franca/SP.  
 
4. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: pediu cópia das respostas do Executivo 
referente aos requerimentos. Disse sobre o Projeto de Lei 131/2016 que é uma questão de 
bom senso e na data que promulgar a desafetação faça o plantio de árvores e sugeriu que 
seja no dia cinco de junho fazendo a reposição destas árvores. Falou que irá discutir sobre 
os subsídios dos agentes políticos na próxima reunião. Disse sobre a indicação de autoria 
do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a implantação de um canteiro dividindo 
a Avenida Monsenhor Sílvio Puntel destacando que com a atual situação da Prefeitura vai 
ficar para o próximo e salientou que na gestão passada foi solicitado o mesmo pedido e é 
uma obra cara. Sobre o tratamento fora de domicílio disse que o município deixou vans 
estacionadas e terceirizou o serviço e precisa ser repensado pois é um serviço oneroso 
segundo informações dos próprios funcionários. Parabenizou o Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa pelo Requerimento referente a doação de terrenos pois é o papel do 
vereador fiscalizar. Sobre iluminação pública disse que todas as ruas têm postes com 
lâmpadas queimadas e a licitação foi morosa e deveria ser feito com critérios e acha que 
faltou assessoria ao Prefeito. Disse sobre as quadras que funcionam que tem gasto, não 
tem retorno para o município e não tem projetos sociais nas quadras e seria importante 
repensar nesta questão.  
 
5. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre o Requerimento de sua autoria acerca da 
iluminação pública pois as pessoas tem reclamado e parabenizou os Vereadores Sérgio 
Antônio da Fonseca e José Geraldo dos Santos que votaram contra o aumento da 
iluminação pública, pois deu a cara a tapa pelo Prefeito e hoje ele nem olha para os 
vereadores e citou que vê um desligamento do prefeito com os vereadores. Disse ainda 
que ajudou o prefeito a ser eleito e hoje não é feito nenhuma reunião com os vereadores e 
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salientou que arrependeu de ter votado o aumento da iluminação pública pois já faz seis 
meses e nada aconteceu. Disse ainda que sente vergonha de sair na rua pois a situação 
não é fácil e também não tem uma solução. Falou ainda que o prefeito devia ligar para os 
vereadores e disse que se for pré-candidato vai procurar atender todos os vereadores, pois 
hoje quando sai na rua não sabe dar explicação e por isto fica envergonhado por esta 
situação. Parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa pelo Requerimento 
referente às residências abandonadas no bairro Bom Pastor pois já presenciou várias 
pessoas dentro das residências abandonadas. Falou sobre a iluminação da quadra Allan 
Kardec afirmando que se não for arrumar as lâmpadas que feche a quadra e salientou a 
população não entende que os vereadores fazem as leis e não executa obras.  
 
6. Vereador José Geraldo dos Santos: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
7. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse sobre a indicação de autoria dos 
vereadores e vereadora referente a troca de lâmpadas na quadra Allan Kardec afirmando 
que ficou incompleta pois não foi feito a leitura dos autores da indicação e salientou que 
os moradores utilizam a quadra para prática de esportes além de fazer tempo que as 
lâmpadas estão queimadas. Falou sobre o Projeto de Lei 131/2016 afirmando que a 
desafetação é para atender a emenda do Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio. 
Solicitou urgência ao Requerimento de sua autoria referente a informações sobre a 
doação de terrenos pois foi aprovado nesta casa um projeto de lei que prevê que a doação 
de terrenos passe pela aprovação da Câmara e depois desta aprovação foi votado 
nenhuma doação e se foi doado foi doado irregular pois não passou pelo plenário da 
Câmara. Disse ainda que são poucos que atendem os requisitos para receberem a doação 
de terrenos e fica em dúvida se o Executivo tem conhecimento deste projeto pois as 
indicações parecem que não está recebendo e concorda com o Vereador Flávio Rossato 
que o prefeito se isolou um pouco.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente:1. Ricardo Garcia Arantes: falou sobre a doação dos terrenos 
afirmando que queria saber sobre a situação de um dos contemplados sendo que 
aparentemente não está sendo feito nada no terreno e salientou que é melhor para a 
cidade, gerando empregos e impostos. Disse que tem algumas coisas que vem falando 
mas que fica engessado por falta do dinheiro e citou que algumas coisas são prioridades 
questionando o por que não faz um projeto completo de algumas obras. Falou que ao 
andar na cidade vê uns problemas visíveis e que precisam ser resolvidos salientando o 
desgaste que foi o aumento da iluminação pública e citou que os vereadores têm tentado 
o melhor para a cidade e não em benefício próprio. Disse ainda que várias coisas são 
prioridades como estacionamento na praça, animais soltos nas vias e está lutando para o 
bem da cidade e relatou que vários vereadores têm recorrido aos deputados.  
 
2. Vereador Claudinei Pereira da Costa: disse concordar com o pronunciamento do 
Vereador Ricardo Garcia Arantes pois fica até cansado de pedir as coisas e relatou que 
faz um ano que está pedindo a pintura vertical e horizontal das vias dos bairros Novo 
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Mundo e Santa Rita e até hoje não fizeram e quando passa no bairro é cobrado pelos 
moradores. Comentou sobre o transtorno na Rua Pedrinho Panissa desde a retirada da 
faixa da amarela pois carros estacionam e atrapalham o trânsito sendo motivo de 
reclamações de vereadores. Falou sobre a residência no bairro Bom Pastor e citou que 
algumas pessoas questionam a situação de algumas residências e espera ter a resposta o 
mais breve possível. Relatou que faz três anos que pediu informações sobre a ponte na 
região da Antinha e até hoje não foi respondido, sendo uma situação de desperdício de 
dinheiro público. Falou que tem muita coisa irregular na cidade citando a iluminação 
pública e parabenizou o Vereador Flávio Rossato pelo requerimento e citou a falta de 
comunicação aos vereadores.  
 
3. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: disse estar muito feliz e com 
esperança com o quadro novo político transforme a vida das pessoas pois os brasileiros 
estão sofrendo a algum tempo mas a maioria acordou. Comentou sobre a situação sobre a 
embargar as vendas dos lotes do Jardim Liporoni pois está sendo cobrada. Falou que no 
dia da votação do subsídio dos vereadores exporá sua opinião. Disse que no início o 
Prefeito demonstrava boa vontade com todo mundo parecia que ia ser parceiro e se tem 
boa vontade as coisas acontecem e quando as coisas são decididas com margem de 
equipe as coisas se transformam e citou que ele deixou de lado a tentativa de melhorar as 
coisas e ainda tem tempo de fazer alguma coisa pela cidade.  
 
4. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou sobre o convite do centésimo primeiro 
seminário brasileiro onde na abertura terá a presença do Prefeito da cidade de Belo 
Horizonte/MG, Senhor Márcio Lacerda que falará sobre o impacto da crise nas finanças 
municipais e no mesmo dia terá a palestra de dicas para aumento da arrecadação das 
prefeituras e o poder de superação nos tempos de crise, transparência da administração 
pública, comunicação eficiente com a comunidade, segurança jurídica e qualidade nas 
decisões públicas proferida pelo Senador Antônio Anastasia e acha interessante participar 
deste seminário mas gostaria de garantir ao Senhor Presidente que no dia vinte estará a 
postos para a reunião. Relatou que em anos anteriores promoveu-se um simulado para o 
ENEM aos alunos das escolas públicas e este poderia fazer novamente. Falou que está à 
véspera do dia da cidade e da padroeira do município e não pode negar que é uma festa 
que merece a atenção mas fica constrangido de ficar na missa assentado e as outras 
pessoas em pé e relatou que transcorra com paz e bastante tranquilidade. Solicitou ao 
Senhor Presidente informação do Executivo sobre a transformação da Rádio Cultura em 
FM e não pode perder este tempo, pois a Rádio Cultura perdeu a capacidade de 
abrangência pois não sintoniza na zona rural. Comentou que poderia dar uma repensada 
sobre a boa vontade pois o município poderá passar muito aperto no começo da nova 
gestão, no que tange ao lixo, pois o município foi rebaixado para depósito de lixo 
controlado para lixão e pode perder verbas ao invés de ganhar e relatou que está no 
último ano, pois não será candidato mas tem que continuar com a responsabilidade e 
seriedade para deixar ao próximo prefeito pois a próxima gestão de Cássia vai ter que ser 
muito criativa.  
 
5. Vereador Flávio Rossato: parabenizou o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca pela 
atitude de afirmar que não é vereador mas já está vendo o que vai acontecer no próximo 
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mandato. Falou sobre o Posto de Saúde pois várias pessoas estavam na chuva e não sabe 
se vai ser resolvido logo pois não há informação e na próxima reunião fará um 
requerimento solicitando algumas informações. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da 
Fonseca: disse que a secretária informou que vai mudar para o Centro Integrado de Saúde 
sem terminar a reforma e isto é algo que não pode no meio público sendo proibido por lei 
além de trazer um problema maior para a Prefeitura, de bloquear todo o dinheiro e a 
Prefeitura ainda ter que ressarcir o Estado ou União já que não pode mudar antes de 
concluir o cronograma. O Vereador Flávio Rossato: disse que anda muito preocupado 
com a população que enfrenta esta situação. Parabenizou o Vereador Ricardo Garcia 
Arantes pela atitude de preocupar-se com os animais e salientou que desde o início do 
mandato tem se debatido sobre os cavalos e outros animais soltos nas vias e acredita que 
é uma coisa simples de resolver e só não resolvei porque não quer. Falou sobre a faixa 
amarela na Rua Pedrinho Panissa afirmando que nunca irá pintar a faixa amarela pois é 
uma faixa política. Relatou que vê uma harmonia dentro da Câmara, cada vereador com 
muita responsabilidade e parabenizou a todos os vereadores e vereadora pela postura. 
Comentou sobre os buracos na saída da cidade afirmando que viu o Senhor Valdinei 
Andrade tapando os buracos e isto é uma vergonha pois o Senhor Valdinei Andrade é 
presidente do Partido Progressista mesmo partido do Senhor Prefeito.  
 
6. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que pedir ou não pedir é a mesma coisa e 
concorda com o Vereador Flávio Rossato no que tange a composição da Câmara, pois 
infelizmente perde a motivação de estar indicando, enviando projetos e pelo menos ser 
bem informado, já que não estão repassando nem mesmo informações e seria prudente 
estar informando aos vereadores para que estes informem. Falou sobre os novos desafios 
do próximo mandato que são; cemitério, lixo, esgoto, trânsito e senão colocar em prática 
as leis e todas as formas de fiscalizar, de não querer ser populista e fazer valer a lei, pois 
nos últimos anos a pessoa entra na Prefeitura e quer ser ‘paz e amor’ e quando não quer 
peitar alguma coisa alguém está sendo prejudicando. Disse ainda que não querem 
enxergar que estes assuntos são os principais e salientou que está na hora do povo 
acordar, de escolher uma pessoa que não seja bonzinho mas que faça valer jus o salário 
que recebe. Falou ainda que já saiu com comida para cachorros e não encontrou cães 
abandonados sendo solucionado este problema e salientou que não é contra os animais e 
sim contra os donos dos animais. Noticiou que não será candidato mas continuará 
morando em Cássia e quer o bem para a cidade e não é porque vai descansar da política 
que vai torcer contra. Disse ainda que são coisas simples como radar, pois perto da 
Rodoviária houve graves acidentes como também na Rua 15 de Março e afirmou que 
pede a Deus que ilumine as pessoas para que escolham uma pessoa que faça valer a lei.  
 
7. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou que falou com o Senhor 
Antônio de Souza que relatou que o processo de transformação da Rádio Cultura em FM 
está correndo normalmente e deverá ser finalizada ainda neste ano. Relatou que foi 
cobrado por um empresário da cidade sobre a altura das construções, pois tem um limite 
de pavimentos e propôs de conversar com o Prefeito pois cabe a ele enviar o projeto. 
Falou ainda que é preciso marcar uma reunião com o Prefeito inclusiva para tratar de 
vários assuntos como lixo, estacionamento do Fórum, iluminação pública. Disse ainda 
que não arrepende de ter votado favorável ao aumento da taxa de iluminação pública mas 

 
Praça Barão de Cambuí, 199 -  CEP: 37980-000 -  Cássia-MG -  Telefax: (35) 3541-1898 -  e-mail: assessoria@cassia.cam.mg.gov.br 

mailto:assessoria@cassia.cam.mg.gov.br


Câmara Municipal de Cássia 
Estado de Minas Gerais 

 
 

sim do tratamento que estão tendo por parte do Executivo pois está sobrando dinheiro em 
caixa e é preciso ver como vai ser aplicado este dinheiro pois acabou a licitação mas 
ainda continua recolhendo o dinheiro. Comentou sobre o Jardim Liporoni que iria 
comentar mas como o Senhor Presidente relatou já está sendo tomada providências. 
Relatou que um cidadão da cidade de São Paulo comprou uma chácara no Corredor 
Canta Galo e está tentando mudar a cerca para dentro do corredor cerca de três metros e 
por conta disso acionou a Polícia Militar Ambiental e a Prefeitura, esta última alertando 
que de fato este cidadão não pode mexer na cerca. Relatou aos demais vereadores e 
vereadora sobre o balanço do que é necessário ser feito na cidade, por parte de cada 
vereador, para que o Prefeito atual tenha conhecimento e para o próximo Prefeito 
trabalhar em cima das prioridades da cidade e isto é uma forma de contribuir. Comentou 
sobre o subsídio dos vereadores afirmando que já fala abertamente sobre sua posição mas 
tem os dois lados, pois o bom vereador tem que receber um salário mas se alguém quiser 
mudar tudo bem e relatou que esteve conversando com um Vereador de Piumhi que foi 
vereador quando não tinha salário, mas as benéficas eram muito mais do que o salário.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: disse que vê o descontentamento unânime em 
relação ao Executivo e marcará uma reunião com o Prefeito para a próxima semana. 
Disse que estava com a assessora de comunicação fazendo um levantamento dos 
trabalhos do legislativo e percebeu o alto número de projetos mas também vê a má 
disposição do prefeito em estar executando alguns e às vezes tem projeto que ele nem 
deva estar sabendo. Em aparte, o Vereador Flávio Rossato: disse que a reunião com o 
Prefeito na Câmara será melhor. Foi encerrado o Grande Expediente.  
 
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão os pedidos de urgência 
apresentados pelos Vereadores.  
 
1. Pedido de Urgência para o Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira 
da Costa solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, para que 
determine ao órgão competente, neste caso a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Habitação, que envie informações no que tange a: residências que estão abandonadas no 
bairro Bom Pastor, a situação que se encontra a residência nº 385, na Rua Areia Branca, 
no bairro Bom Pastor e se tem proprietário ou não; existe lista de espera para as 
residência no bairro Bom Pastor, outra informações necessárias. O Pedido de Urgência 
foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Pedido de 
Urgência foi aprovado por unanimidade e Requerimento remetido à ordem do dia.  
 
2. Pedido de Urgência para o Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa, solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho 
Pinto, sobre a doação de terrenos para pequenas empresas durante o mandato de 
2013/2016, contendo a relação dos beneficiados e a data de doação do terreno. O Pedido 
de Urgência foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o 
Pedido de Urgência foi aprovado por unanimidade e o Requerimento remetido à ordem 
do dia.  
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3. Requerimento de urgência apresentado pelos Vereadores Claudinei Pereira da Costa, 
Sérgio Antônio da Fonseca, Flávio Rossato, José Geraldo dos Santos, Ciro Antônio de 
Oliveira Costa, Ricardo Garcia Arantes e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa 
solicitando urgência especial, para discussão e votação do Projeto de Lei nº 131/2016 que 
“Autoriza o Executivo Municipal a desafetar área verde de imóvel situado neste 
Município de Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal, para que seja colocado nesta 
8ª 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. O Vereador Ricardo Garcia 
Arantes: disse que saiu a reforma da quadra Canta Galo e sugeriu a construção do PSF no 
bairro próximo ao Canta Galo e a área verde no final da Avenida Monsenhor Sílvio 
Puntel fazer a arborização. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que a área 
citada pelo Vereador Ricardo Garcia Arantes já foi arborizada e a questão da quadra não 
vai perder e lá dentro vai ficar espaço e citou que é uma verba que está sendo usada e vai 
ficar bonita mas todos os lugares que fechou piorou e espera que lá não aconteça a 
mesma coisa, pois a partir do momento que fechou tem que gente para olhar. O Vereador 
Ricardo Garcia Arantes: disse que alguns comerciantes são contra a reforma do local, 
mas se tivesse as associações de bairro que acabaram, pois se tivessem as associações 
poderiam tomar conta destes patrimônios públicos. Colocado em votação, o 
Requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade e o Projeto de Lei nº 131/2016 
remetido à ordem do dia. 
 
 
Ordem do dia: Único turno: 1. Projeto de Lei nº 131/2016 que “Autoriza o Executivo 
Municipal a desafetar área verde de imóvel situado neste Município de Cássia/MG” de 
autoria do Prefeito Municipal. O Projeto de Lei nº 131/2016 foi colocado em discussão. 
O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que é favorável apesar da rapidez e 
salientou que seja bem conduzido, sem vaidades e relatou sobre as vaidades do ser 
humano porque o ser humano sempre imagina que você está fazendo algo para prejudica-
lo e não para ajudar a comunidade e infelizmente a sociedade nossa faz parte disso. Disse 
ainda que não tem como votar contra um projeto assim e salientou que nossa região não 
consegue entender o que é sindicato, o que é cooperativa e associação, pois todos eles 
pensam que não é o bem comum e sim o bem próprio. Falou que muitos querem ter a 
chave da quadra em seu bolso para serem o mandatário da quadra e usar da quadra como 
se fosse propriedade própria e o grande problema é que as pessoas não sabem dividir só 
querem acrescentar. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 131/2016 que “Autoriza o 
Executivo Municipal a desafetar área verde de imóvel situado neste Município de 
Cássia/MG” de autoria do Prefeito Municipal, foi aprovado por unanimidade.  
 
2. Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa solicitando ao Chefe 
do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, para que determine ao órgão competente, 
neste caso a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, que envie informações 
no que tange a: residências que estão abandonadas no bairro Bom Pastor, a situação que 
se encontra a residência nº 385, na Rua Areia Branca, no bairro Bom Pastor e se tem 
proprietário ou não; existe lista de espera para as residência no bairro Bom Pastor, outra 
informações necessárias. O Requerimento foi colocado em discussão. O Vereador Sérgio 
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Antônio da Fonseca: disse que é triste uma notícia desta e participou da evolução das 
pessoas num processo muito bem conduzido socialmente falando e lá hoje poderia ser um 
bairro modelo e é um bairro que está causando discórdia com outros bairros e 
parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa pela iniciativa e registrou sua 
admiração pelos serviços prestados pelos profissionais do Pronto Socorro. O Vereador 
Flávio Rossato: parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa pela solicitação e 
afirmou que presenciou a situação afirmando que outras pessoas precisam de residências 
salientando que o bairro vai de mal a pior não sendo um bairro da maneira que queria e 
citou que virou uma baderna e espera qual será a resposta. Colocado em votação, o 
Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, para que determine ao órgão competente, 
neste caso a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, que envie informações 
no que tange a: residências que estão abandonadas no bairro Bom Pastor, a situação que 
se encontra a residência nº 385, na Rua Areia Branca, no bairro Bom Pastor e se tem 
proprietário ou não; existe lista de espera para as residência no bairro Bom Pastor, outra 
informações necessárias, foi aprovado por unanimidade. 3. Requerimento de autoria do 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando informações ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, sobre a doação de terrenos para pequenas 
empresas durante o mandato de 2013/2016, contendo a relação dos beneficiados e a data 
de doação do terreno. O Requerimento foi colocado em discussão. O Vereador Flávio 
Rossato: parabenizou o Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa pela iniciativa 
afirmando que muitas pessoas que receberam terreno tiram proveito disso e citou que há 
pessoas que alugam, passam para outros e pessoas de outras cidades, e acha que 
precisava ter um prazo para fazer algo e um contrato impedindo que passe a terceiros. O 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que tem a cláusula no contrato que perde 
se não cumprir e o que fica indignado é de não tomar providência pois passa prefeito e 
entre outro e ninguém toma providência e salientou que faz papel de bobo e afirmou que 
se fala lá em cima sobre roubos mas aqui também acontece, sendo dinheiro público que 
foi para famílias e depois virou em benefícios próprio, não cumpriu nada e por isto anda 
desanimado. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que a região está em um 
processo de ação popular de autoria do Senhor Pedro Bernardino Costa e acredita que 
deve ser apurado e torce para seja bem apurado e justo. O Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa: disse que um terreno do lado do Pórtico que foi doado para uma pessoa 
da cidade de Ibiraci/MG deve valer em torno de duzentos mil reais e deveria dispor para 
quem realmente quer montar alguma coisa e cada dia que aceitando mais gente vai 
receber para tapear e os vereadores ficam fazendo papel de bobo. O Vereador Flávio 
Rossato: disse que os espertos pegam um terreno e os vereadores não podem deixar e 
precisava correr atrás disso para não ocorrer mais. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: 
disse que na entrega das residências do bairro Bom Pastor conversou com um funcionário 
da Caixa Econômica Federal e relatou que é muito fácil resolver a questão de uma pessoa 
que ganha uma casa e não morar nela. Disse ainda que é preciso fiscalizar e esta 
fiscalização é que não tem. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que alguns ainda 
colocam as pessoas contra os vereadores e citou que votou contra o projeto que hoje está 
dando problema, pois tinha um parecer jurídico que estava contrário e disse que é uma 
coisa que não consegue esquecer e estão passando aquilo que não queriam que passasse. 
Disse ainda que está na forma errada, muitos fizeram casa e querem vender, ruim para as 
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pessoas que fizeram, ruim para as pessoas que compraram, ruim para quem vendeu e 
ruim para a vida das pessoas que foram iludidas. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: 
sempre achou esta injustiça pois em Cássia cria-se rótulos, pois se você tem bom senso e 
quer fazer uma coisa séria tem um grupo que rotula e solta na praça. O Vereador José 
Geraldo dos Santos: disse que o nome pesa pois às vezes você pode andar direito e aquilo 
que você tem de bom não tem e outro que só sugou o município ‘sai por cima da carne 
seca’ e sempre vai bater na tecla de fazer cumprir as leis pois as leis não vai prejudicar 
uns aos outros vai fazer justiça. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que este 
momento é para reflexão de tomar cuidado de como vai ser o futuro pois não adianta 
olhar para cima se os pés estão sujos e salientou que é necessário tomar cuidado na 
maneira que vai conduzir a vida e principalmente a vida política. O Vereador José 
Geraldo dos Santos: disse que quer ver se vai prender prefeitos com supostas pedaladas 
fiscais e está vendo politicamente e se fosse esta mulher já tinha saído há muito tempo 
mas está perdendo a democracia pois tirou uma mulher que não tem nada de errado com 
lei e põe um lá que todos sabem que está sujo e vai ter que fazer isto com todos os 
governadores e prefeitos. Disse ainda que outros países estão doidos para que ela seja 
punida para interromper com o país e citou que esta discussão está dentro do assunto, 
pois sabe de funcionário da prefeitura que ganhou terreno duas vezes e não queria mexer 
sozinho, mas é necessário pois está sendo pago para isto e sempre admirou o Doutor 
Pedro Bernardino. Colocado em votação, o Requerimento de autoria do Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa, solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor 
Rêmulo Carvalho Pinto, sobre a doação de terrenos para pequenas empresas durante o 
mandato de 2013/2016, contendo a relação dos beneficiados e a data de doação do 
terreno, foi aprovado por unanimidade. Foi encerrada a ordem do dia.  
 
A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para a 9ª Reunião 
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 
09 de junho de 2016, quinta-feira, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou que estava encerrada a reunião. E para constar, foi lavrada esta Ata 
que aprovada, nos termos do artigo 159, § 4° do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, vai assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, Vereador Ezequias Sousa 
Rodriguese pelo Sr. Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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