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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 21(vinte e um) dias do mês de julho 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 11ª 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, Flávio 
Rossato, Leandro Borges da Cruz,Ricardo Garcia Arantes, Sérgio Antônio da Fonseca e 
Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa.Feita a chamada e verificado o quórum legal, o 
Sr. Presidente, Vereador Ricardo Garcia Arantes, declarou que estava aberta à reunião. Estavam 
ausentes o Vereador José Geraldo dos Santos e o Vereador Ezequias Sousa Rodrigues, sendo 
ambas ausências justificadas. Foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca.A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DOEXECUTIVO: 
1. Ofício nº 054/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 017/2016, 
referente ao Requerimento de autoria dos Vereadores Ezequias Sousa Rodrigues e Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa, que solicita informações sobre o Loteamento Jardim Liporoni.  
 
2. Ofício nº 056/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 019/2016, 
referente ao Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, que solicita 
informações sobre o valor da dívida pública municipal.  
 
DIVERSOS: 
1. Ofício do Partido dos Trabalhadores em Cássia, solicitando permissão para utilização do 
espaço do plenário da Câmara Municipal, para realização de reunião a fim de deliberar e decidir 
assuntos pertinentes a organização e posicionamento do Partido dos Trabalhadores quanto a 
questões político-partidárias e eleitorais, no próximo domingo, dia 24 de julho de 2016, a partir 
das 09:30 horas.  
 
2. Convite do Capítulo Guerreiros das Virtudes nº. 492 da Ordem Demolay de Cássia, para 
Cerimônia Pública a realizar-se dia 23/07/2016 às 19:00 horas, na Casa da Cultura de Cássia.  
 
DOS VEREADORES:  
1. Projeto de Resolução nº.___/2016, “Altera a redação dos artigos 164 e 210 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Cássia”, de autoria dos Vereadores.  
 
2. Requerimento do Vereador Claudinei Pereira da Costa ao Sr. Prefeito, solicitando informações 
sobre o último Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal.  
 
3. Requerimento do Vereador Flávio Rossato ao Sr. Prefeito, solicitando informações sobre a 
coleta de lixo realizada na cidade.  
 
4. Indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, realize a 
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abertura de estacionamento na Avenida Santa Rita, as proximidades da Oficina do Orlando, 
Madeireira do Geraldo, Igreja Assembléia de Deus e Gigante Tintas.  
 
5. Indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que conceda ajuda financeira, pelos meios legais cabíveis para a 
Clínica de Apoio Psicológico para Dependentes Químicos – Clínica PALET. 
 
Pequeno Expediente: 
1. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou sobre o Requerimento de autoria do Vereador 
Claudinei Pereira da Costa acerca de informações referente ao concurso público afirmando que a 
Prefeitura vai passar por um processo interessante, pois o próximo Prefeito vai enfrentar a 
questão de aposentadoria e pessoas concursadas e achava que pela lei eleitoral não poderia nem 
chamar mais que está mais rigorosa e tem muitas pessoas ansiosas. Falou sobre o Ofício nº 
019/2016, referente ao Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, 
que solicita informações sobre o valor da dívida pública municipal, afirmando que neste período 
é muito complicado estas colocações. Comentou sobre o Ofício nº 054/2016 de autoria do 
Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 017/2016, referente ao Requerimento de autoria 
dos Vereadores Ezequias Sousa Rodrigues e Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, que solicita 
informações sobre o Loteamento Jardim Liporoni, salientando que está cansativo pois a rádio 
continua noticiando que está tudo liberado e vai vender e o município que tem que ficar com este 
ônus sendo que o próximo prefeito que vai arcar com esta tarefa, pois quem passa lá vê que os 
meios-fios dissolvem. Convidou os nobres colegas para a Cerimônia Pública a realizar-se dia 
23/07/2016 às 19:00 horas, na Casa da Cultura de Cássia, da Ordem do Demolay e citou que hoje 
tem Demolay cassiense em quase toda parte do país e cada lugar que eles chegam são muito bem 
recebidos e citou que o filho da Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa foi mestre 
conselheiro. Disse sobre o Projeto de Resolução que aqueles que forem favoráveis a alteração do 
regimento ficará muito grato.  
 
2. Vereador Flávio Rossato: disse que é uma satisfação enorme retornar aos trabalhos 
legislativos e ficará com saudade desta casa. Falou sobre o Projeto de Resolução de autoria do 
Vereador Sérgio Antônio da Fonseca afirmando que é muito justo porque quando o vereador vier 
para a reunião já saberá o que está acontecendo, pois já teve projeto que nem os vereadores 
sabiam o que era e é importante ter um tempo para pensar. Comentou sobre o Ofício nº 056/2016 
de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 019/2016, referente ao 
Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, que solicita informações 
sobre o valor da dívida pública municipal, afirmando que é preciso estar a par da situação que se 
encontra o município. Falou sobre a indicação de sua autoria referente a coleta de entulhos pois 
tem muitos entulhos pela cidade e citou que no bairro Canta Galo tem muitos entulhos e espera a 
resposta do Executivo.  
 
3. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre o Ofício nº 056/2016 de autoria do 
Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 019/2016, referente ao requerimento de sua 
autoria afirmando que até entende a dificuldade de se levantar, mas a pergunta foi quanto era na 
época e quanto está, e se não estiver levantado a dívida anterior está complicado. Falou sobre a 
indicação de autoria do Vereador Flávio Rossato referente aos entulhos afirmando que realmente 
está devagar e citou que tem entulhos que faz mais de trinta dias e afirmou que se fosse prefeito 
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tirava todos os entulhos pois ou a pessoa está construindo ou está limpando o quintal e por isto 
retirava todos. Falou sobre o Ofício nº 054/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em 
atendimento ao Ofício nº 017/2016, referente ao Requerimento de autoria dos Vereadores 
Ezequias Sousa Rodrigues e Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, que solicita informações sobre 
o Loteamento Jardim Liporoni, afirmando que eles fazem os vereadores de bobo pois dão cada 
resposta e pensa que a Câmara deveria fazer uma coisa e como eles não estão fazendo a parte 
deles, a Câmara deveria fazer a sua parte. Disse ainda que vai gastar depois muito dinheiro para 
recuperar o bairro sendo dinheiro que poderia ser gasto na saúde e na educação e salientou que 
conversou com outras pessoas que o orientaram a tomar providências sozinhos, mas acredita que 
em grupo é mais forte e se tiver alguém que defenda a obra é porque não gosta de Cássia e citou 
que um dia irão ser cobrados, mas quer estar com a consciência tranquila. Falou ainda que tem a 
assessoria jurídica que poderá orientar no que pode ser feito pois senão deixar os próximos 
loteamentos verão que há cobrança, mas se deixar passar vai continuar com este problema o 
resto da vida.  
 
4. Vereador Leandro Borges da Cruz: disse, acerca do Ofício nº 054/2016 de autoria do Prefeito 
Municipal, em atendimento ao Ofício nº 017/2016, referente ao Requerimento de autoria dos 
Vereadores Ezequias Sousa Rodrigues e Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, que solicita 
informações sobre o Loteamento Jardim Liporoni, que Cássia precisa fiscalizar todas as obras 
que faz pois não tem um fiscal para receber obras e não está acompanhado as obras e citou que é 
uma responsabilidade muito grande dos vereadores. Disse ainda que foram pouquíssimas obras 
que não deram problema e salientou que é preciso mudar o fiscal. Falou sobre o Ofício nº 
056/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 019/2016, acerca da 
dívida pública salientando que deveria vir um relatório pois os vereadores são cobrados nas ruas 
e precisam dar resposta aos eleitores. Parabenizou a todos os Demolay e sabe do trabalho 
realizado pelos jovens e também pelo Rotaract. Comentou a indicação de autoria do Indicação de 
autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo 
Carvalho Pinto, que conceda ajuda financeira, pelos meios legais cabíveis para a Clínica de 
Apoio Psicológico para Dependentes Químicos – Clínica PALET, afirmando que é preciso fazer 
um trabalho com os pais para evitarem um futuro muito triste aos jovens. Falou sobre a indicação 
de autoria do Vereador Flávio Rossato acerca da retirada dos entulhos salientando que já faz 
mais de ano que tem falado sobre isto e para todo lado que vai tem entulho e cito que no bairro 
São José também tem entulho, pois a cidade está feia e suja e isto é uma vergonha.  
 
5. Vereador Ricardo Garcia Arantes: parabenizou o grupo do Demolay que fazem um bom 
trabalho em nossa cidade. Comentou sobre o Ofício nº 017/2016, referente ao Requerimento de 
autoria dos Vereadores Ezequias Sousa Rodrigues e Elaine Carvalho dos Santos Barbosa, que 
solicita informações sobre o Loteamento Jardim Liporoni, afirmando que acudir uma coisa que 
está pronto é muito difícil, pois o que falta é fiscalização antes das obras e quem não vem 
acontecendo há anos, pois se tivesse tido o acompanhamento não deveria ter tantos problemas e 
citou o caso do bairro Recanto dos Alonsos e deveria ter uma multa diária pois não tem previsão 
de vir asfaltar porque ganharam outra licitação em outra cidade e estão priorizando esta obra. 
Falou ainda que é preciso ter uma multa diária e que o próximo prefeito acorde para isto. Falou 
sobre o Projeto de Resolução afirmando que pensou em colocar uma emenda para as comissões 
que ficam falhas também e isto seria de grande serventia para o próximo mandato. Falou sobre a 
indicação de autoria do Vereador Flávio Rossato referente a coleta de entulhos afirmando que 

 
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 

 
 
hoje teve uma reclamação que numa rua tem três entulhos e a maioria dos entulhos é apenas uma 
limpeza. Agradeceu a empresa Pontual que está fazendo uma obra no bairro Bela Vista para 
escoamento de água da chuva.  
 
6. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
7. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno Expediente. 
Foi encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
1. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou que esta semana em conversa com sua esposa que 
é funcionária pública percebeu a quantidade de entulhos nas ruas e relatou que tem um primo 
que reside em Belo Horizonte onde a pessoa é multada quando deixa entulho na calçada e citou 
que não é este governo, mas a prefeitura não multa ninguém. Disse ainda que o município não 
pode ficar assim. Disse que conversou com o assessor sobre a obra do ponto de táxi na Praça JK 
pois se for obra pública não pode pois deveria ter sido antes do dia três, se for obra em favor de 
alguém também não pode, se for alguém que está fazendo tinha que ter cessão de uso e citou que 
é a fiscalização dos vereadores pois senão for a fiscalização dos vereadores a da prefeitura não 
faz. Falou que o questionamento de vereador hoje é tido como questionamento pessoal, pois as 
pessoas vão taxando e se você quer o certo você está errado e hoje a cidade vive do errado, pois 
o errado está certo. Comentou que uma pessoa procurou sua esposa para prestar serviço de 
engenharia de loteamento de Cássia que tem mais de vinte anos e não há fiscalização. Disse que 
tem duas empresas em Cássia que prestam serviço de caçamba e o município precisa cortar este 
umbigo e citou que hoje tem dois tipos de coleta inadequada que é um caminhão de caçamba 
sem a tampa traseira e um trator que, inclusive aos domingos recolhe saco de lixo e salientou que 
é preciso melhorar para o próximo prefeito e oferecer melhores condições para administrar. 
Chamou a atenção dos nobres vereadores quanto a lei eleitoral pois se tiver alguma inauguração 
não poderão comparecer e confirmou com o assessor jurídico. Registrou que no dia vinte e oito é 
dia do agricultar e homenageia todos os agricultores em especial ao seu pai que na labuta dele se 
faz feliz e dá felicidade a muitas pessoas.  
 
2. Vereador Flávio Rossato: falou sobre o requerimento de sua autoria referente aos entulhos 
salientando que tem uma lei, mas está vendo muitos entulhos e citou que não está havendo 
fiscalização e com isso fica uma cidade suja. Falou que esteve na cidade de Belo Horizonte em 
uma reunião de segurança pública, porém depois da reunião parece que ficou pior e relatou que 
foi vítima de roubo e citou os vários furtos que tem ocorrido na cidade. Disse que na reunião de 
segurança pública foi pedido a reabertura da unidade de fiscalização na cidade de Capetinga/MG 
e citou ainda que a polícia não consegue prender os ladrões pois não deixam nenhuma pista. 
Comentou que os agricultores estão com medo e com as mãos atadas, e parabenizou a todos os 
agricultores pois sem ele o Brasil seria diferente.  
 
3. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a reunião sobre segurança pública 
na cidade de Belo Horizonte/MG afirmando que foram várias reivindicações dentre elas, mais 
efetivo policial, a liberação do delegado dos plantões de Passos/MG, a reativação da cadeia 
pública que deve ser quase impossível, pois pretende ampliar o presídio de Passos/MG e acelerar 
a construção da Casa do Menor. Disse ainda que muitos não fazem o boletim de ocorrência e por 
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isto os dados não aparecem nas estatísticas. Falou que deveria marcar uma reunião urgente com 
o engenheiro da Prefeitura sobre os loteamentos em volta da cidade e tem que mudar a legislação 
e citou que descendo para a sua chácara o loteamento terá ruas estreitas e por isto é essencial 
realizar esta reunião. Comentou que onde mora atualmente faz doze anos que a situação não foi 
resolvida e não recebe IPTU pois é tudo rural e citou que com a nova lei complica quem adquire 
os lotes rurais. Falou sobre as diárias dos vereadores pois o plenário tem que ser informado e tem 
que passar pelo conhecimento dos demais vereadores e justificar o que foi feito na viagem e 
citou que não é o caso de Cássia mas sabe de outras cidades que vereadores viajam para resolver 
problemas pessoais e pelo menos se a lei estiver aprovada serve para os futuros vereadores.  
 
4. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre os entulhos ressaltando que se tiver 
vontade faz muita coisa na cidade. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que 
fez uma lista com trinta bairros e se for recolher é quase um dia por bairro sendo preciso 
programar algo. O Vereador Leandro Borges da Cruz: disse que a situação é muito preocupante e 
além disso tem os passeios que estão precários, com tocos, garagem sendo necessário fazer uma 
revisão geral nas calçadas do município. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: 
disse que as árvores em frente à Câmara não são cortadas e já é o terceiro prefeito que não tem 
coragem de retirá-las. O Vereador Leandro Borges da Cruz: disse que as praças públicas também 
precisam de cuidado pois estão abandonadas e precisa fazer muitas mudanças. Disse que ficou 
muito triste com a situação da estrada da região do Itambé, já que as carretas estão transportando 
madeira e citou que o povo está sofrendo e a firma teria que colocar uma máquina todos os dias 
para dar assistência. Comentou sobre a segurança pública destacando que está cada vez pior já 
que o desemprego aumenta, usuários de entorpecentes, mas é preciso fazer uma educação com os 
jovens, com os pais e com as crianças. Parabenizou a todos os agricultores pelo seu dia 
salientando a importância dos agricultores em nosso país.  
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: retirou o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 que 
“Altera a Lei Complementar nº 042/2010, de 06 de dezembro de 2010 que Institui o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Participativo do Município de Cássia”, de sua autoria. Disse que 
ficará para a próxima reunião e pedirá urgência no projeto e solicitou que os vereadores da 
comissão façam a análise já que trará mais desenvolvimento para a cidade e mais emprego. Em 
aparte, o Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que teria que reunir com os 
engenheiros e estudar, pois, é muita coisinha que vai aparecer e citou que há a questão da 
distância porquanto casa com setenta metros afasta um metro e meio da divisa para colocar a 
janela, o terreno que poderia construir o prédio qual a metragem e salientou a necessidade de 
reunião com a parte da engenharia e outras pessoas, senão depois vai aparecer várias emendas no 
projeto. O Vereador Claudinei Pereira da Costa: disse que será preciso ter projeto para 
construções já que tem cidades menores que Cássia com prédio de dez ou até mais andares e isto 
gera emprego.  
 
6. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: disse que é preciso pedir a seção de 
engenharia para falar sobre a infraestrutura e se ficar com dúvida poderá saná-las. Parabenizou 
os Demolays pelo trabalho realizado na cidade e são meninos que só pensam no bem. Sobre a 
situação do loteamento Vitória Liporoni está à disposição e acredita que o caminho é acionar o 
Ministério Público pois não vê outra solução. Disse ainda que é preciso estar bem fundamento 
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juridicamente para que o Ministério Público aceite e fiscalize. Parabenizou os agricultores que 
são nossa fonte de alimentação.  
 
7. Vereador Ricardo Garcia Arantes: parabenizou os agricultores pelo seu dia já que está com 
uma tarefa maior e além de cuidar de tudo ainda tem que rezar para não ser assaltado. Relatou 
que na reunião sobre segurança pública, o Juiz de Direito, Dr. Armando Fernandes Filho disse 
que era o quinto secretário de governo que ele conversava para pedir uma atenção especial para 
nossa reunião e salientou que a doação das câmeras poderá acontecer e também o delegado, mas 
os índices de roubo, de assalto, de tráfico são baixos, mas o nosso índice é alto sendo que todos 
os dias tem assalto, roubo, nas zonas rurais. Falou ainda que o meio que os produtores podem 
recorrer é contratar uma equipe de segurança para acompanhar o caminhão de transporte. Falou 
que a Polícia Militar tem um contingente menor e o Estado não repassa recursos suficientes. 
Disse ainda que nos bairros poderá contratar empresa para segurança tendo em vista que o 
aumento do efetivo militar não terá. Comentou sobre a indicação de sua autoria no que tange a 
ajuda financeira, pelos meios legais cabíveis para a Clínica de Apoio Psicológico para 
Dependentes Químicos – Clínica PALET, para que as pessoas tenham oportunidade de internar 
os dependentes químicos e infelizmente são muitas pessoas. Disse ainda que trará mais 
documentos para ver que tipo de apoio que o Executivo pode oferecer para as famílias que 
passam por este problema. Falou sobre a indicação de sua autoria referente a abertura de 
estacionamento na Avenida Santa Rita, as proximidades da Oficina do Orlando, Madeireira do 
Geraldo, Igreja Assembléia de Deus e Gigante Tintas, já que o movimento é constante e sugeriu 
abrir o estacionamento e uma área de jardim. Disse ainda que eles se comprometeram a fazer o 
jardim, sendo o custo do estacionamento apenas para a Prefeitura. Em aparte, o Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca: disse que nas imediações tem um buraco e não sabe como está a 
canalização por baixo e citou que o Corpo de Bombeiros faz este tipo de serviço de verificação 
de canalização já que se acontecer algum acidente o município pode ser canalizado de uma 
forma muito séria. Foi encerrado o Grande Expediente. 
 
Ordem do dia: não houve expediente. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os 
Vereadores para a 12ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de 
Cássia, a realizar-se no dia 04 de agosto 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 em exercício, Vereador Ricardo Garcia Arantes e 
pelo Sr. Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ricardo Garcia Arantes-  Presidente em exercício  

 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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