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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 23(vinte e três) dias do mês de junho 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 10ª Reunião 
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal. O Sr. Secretário, Vereador 
Claudinei Pereira da Costa fez a chamada dos Vereadores. Estavam presentes os seguintes os 
Vereadores e Vereadora: Ciro Antônio de Oliveira Costa, Claudinei Pereira da Costa, Ezequias 
Sousa Rodrigues, Flávio Rossato, José Geraldo dos Santos, Leandro Borges da Cruz,Ricardo 
Garcia Arantes, Sérgio Antônio da Fonseca e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos 
Barbosa.Feita a chamada e verificado o quórum legal, o Sr. Presidente, Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues, declarou que estava aberta à reunião. Foi feita a leitura de um trecho da Bíblia 
Sagrada pelo Vereador Ricardo Garcia Arantes.A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
 
DO EXECUTIVO: 
 
1. Ofício nº 050/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 014/2016, 
referente ao Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, acerca das 
informações sobre residências no Bairro Bom Pastor.  
 
2. Ofício nº 051/2016 de autoria do Prefeito Municipal, ema atendimento ao Ofício nº 014/2016, 
referente ao Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, acerca de 
doação de terrenos para pequenas empresas.  
 
DIVERSOS: Não houve expediente.  
 
DOS VEREADORES:  
 
1.Indicação de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente, a troca de 
lâmpadas utilizadas na iluminação pública (de mercúrio e/ou sódio) por lâmpadas de LED.  
 
2. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine junto ao setor competente, neste caso 
a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que visite a Rua dos Guaranis, Centro, ao lado da 
residência nº 141, onde serão construídas residências para resolver o problema da rede de esgoto 
já existente e aquelas que serão construídas e também que se tome providências referente à rede 
pluvial.  
 
3. Indicação de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto com a assessoria jurídica, implante no 
Executivo, mediante projeto de lei, regras como: atestado de matrícula e comprovante de 
frequência para concessão de estágio remunerado aos estudantes.  
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4. Indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes, sugerindo ao Chefe do Executivo, 
Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao setor competente da Prefeitura, determine a 
implantação de dois redutores de velocidade na Rua Presciliano de Brito.  
 
5. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine junto ao setor competente, neste caso 
a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que realize o alargamento da estrada no condomínio 
Toco d`Óleo (Proprietário Hertz Borges).  
 
6. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, solicitando ao Senhor Prefeito, 
Rêmulo Carvalho Pinto, que determine junto ao setor competente da Prefeitura, a implantação de 
“bacia seca” para desvio da água da chuva que desce pela “estrada da torre”, que se liga ao final 
da Av. Dr. Tito, e escorre pelas ruas do Bairro Recanto dos Pássaros.  
 
7. Indicação de autoria do Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Senhor Prefeito, Rêmulo 
Carvalho Pinto, que determine a troca de lâmpadas queimadas dos postes localizados ao longo da 
Rua Pedrinho Alberto Panissa.  
 
8. Indicação de autoria do Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Senhor Prefeito, Rêmulo 
Carvalho Pinto, que determine ao setor de obras e serviços rurais, o concerto e manutenção das 
condições de uso das estradas rurais do município.  
 
9. Solicitação do Vereador José Geraldo dos Santos, encaminhada o Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador Ezequias Sousa Rodrigues o agendamento de Audiência Pública para o dia 
30 de junho de 2016, às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Cássia.  
 
Pequeno Expediente: 
 
1. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou sobre o Requerimento de autoria 
do Vereador José Geraldo dos Santos referente a realização de audiência pública salientando que 
deve ser realizada após as eleições municipais para não ter conotação política e disse que é a 
favor desde que seja após as eleições, na segunda semana de outubro.  
 
2. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que muito lhe estranha a resposta do Executivo 
no Ofício nº 051/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 014/2016, 
referente ao Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, acerca de 
doação de terrenos para pequenas empresas e disse que não tem nada oficial mas pelo que 
escutou no Distrito Industrial aconteceram locações e empresas funcionando nesta legislatura e 
acredita que deva ter algum engano no Executivo sobre a esta resposta de doação de terreno. 
Comentou sobre o Ofício nº 050/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao 
Ofício nº 014/2016, referente ao Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira da 
Costa, acerca das informações sobre residências no Bairro Bom Pastor, afirmando que antes de 
olhar as casas é preciso olhar as pessoas e citou que quando foi feita a seleção para aquelas casas, 
estão pessoas que necessitam da atenção da comunidade cassiense e principalmente do serviço 
de assistência social. Disse ainda que até hoje desde que foi lotada as pessoas no bairro não lhe 
vem na memória nenhuma atividade social naquele bairro sendo público e notório a qualificação 

 
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 

 
 
daquele bairro e disse que está tendo um momento de drogas no bairro, mas não tem testemunho 
nem permissão para falar deste assunto, mas é preciso uma assistência social no bairro e está 
faltando um engrandecimento das pessoas no bairro. Disse sobre a indicação de sua autoria 
referente a troca das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED na iluminação pública 
destacando que os nobres colegas já devem ter recebido nos grupos de mídia comentários acerca 
do aumento da taxa de iluminação pública envolvendo todos os vereadores e disse que é 
necessário tomar providências, sendo a primeira coisa a troca de lâmpadas e citou que tem 
dúvidas sobre a prestação de serviços que a Prefeitura está fazendo e quem é o engenheiro 
elétrico responsável por este serviço e se foi feito licitação, pois senão tiver a Prefeitura está 
incorrendo em erro sério. Disse que as lâmpadas de LED certamente virão diminuir o valor da 
conta e também o combate à poluição, pois cada vez que a lâmpada de mercúrio é queimada o 
mercúrio ainda continua dentro da lâmpada e quando é recolhida pelo caminhão e quebra a 
lâmpada, o servidor, o gari, a pessoa, o ser humano que está ali atrás vai respirar mercúrio e isto 
é inadmissível e citou que assistiu uma palestra de Augusto Cury onde o mesmo disse que um 
em cada quatro ou cinco pessoas terá câncer e há vinte anos atrás era um para vinte. Falou sobre 
a indicação de sua autoria referente a projeto de lei do estágio salientando que é quarta ou quinta 
vez que toca neste assunto e a Prefeitura tem que começar a ter uma responsabilidade sobre isto e 
tem que existir lei, a pessoa não pode matricular numa escola particular pensando que a primeira 
coisa que ela vai fazer é ter o dinheiro da Prefeitura. Disse que tem casos de pessoas que 
matriculou, não foi e ficou fazendo estágio na Prefeitura e isto não pode acontecer porque isto é 
improbidade administrativa sendo necessário ter mais responsabilidade com o bem público. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa referente ao 
alargamento da estrada no condomínio Toco d`Óleo (Proprietário Hertz Borges), afirmando que 
já tentou isto na região do Itambé e também implantação de bacias. Disse que a Audiência 
Pública deve ser realizada antes das eleições pois as pessoas deveriam saber primeiro o que vai 
enfrentar e tem alguns pretensos candidatos que talvez não saibam a realidade de nossa 
sociedade e por isto defende a audiência antes das eleições.  
 
3. Vereador Flávio Rossato: falou sobre a indicação de autoria do Vereador Ricardo Garcia 
Arantes referente a implantação de dois redutores de velocidade na Rua Presciliano de Brito 
salientando que presencia na rua, veículos em alta velocidade. Disse ainda que já solicitou em 
vários lugares citando a Rua Deputado Delson Scarano e parabenizou o Vereador Ricardo Garcia 
Arantes pela indicação. Parabenizou o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca pela indicação 
referente a troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED afirmando que realmente é 
necessário. Comentou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa 
referente ao alargamento da estrada no condomínio Toco d`Óleo (Proprietário Hertz Borges), 
afirmando que outras estradas também precisam ser alargadas pois não conseguem transitar dois 
veículos. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a 
implantação de “bacia seca” para desvio da água da chuva que desce pela “estrada da torre”, que 
se liga ao final da Av. Dr. Tito, e escorre pelas ruas do Bairro Recanto dos Pássaros, comentando 
que realmente está um transtorno no bairro. 
 
4. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre o Requerimento de sua autoria acerca 
da realização de Audiência Pública afirmando que é uma conscientização aos que vão ser novos 
candidatos e por isto acha que deve ser realizada antes das eleições municipais e se fizer depois 
será um retrocesso pois, é preciso conscientizar a pessoa que tem de bom ou de ruim para eles 
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enfrentarem. Disse que a audiência pública é realizada por um grupo de pessoas e organizada 
pelo Estado e está sendo feito em todo o estado de Minas Gerais. Disse ainda que são vários 
assuntos e se sente apto a estar à frente deste trabalho e vem sem custo para o município, pois 
sabe que muitas pessoas entram na política consciente, mas outros entram sem saber o que vai 
esperar. Falou que cabe ao Senhor Presidente definir, mas acha que depois das eleições 
municipais é outra conversa e tem convicção de que é válido para o município e disse que é 
preciso fazer o mais rápido tendo em vista que não tem candidatos oficializados.  
 
5. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre o Ofício nº 051/2016 de autoria 
do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 014/2016, referente ao Requerimento de sua 
autoria, acerca de doação de terrenos para pequenas empresas, salientou que acredita que teve 
sim pelo menos de acordo com os boatos e por isto vai confirmar esta informação, pois se teve 
foi irregular não no início do mandato mas depois que o projeto de autoria sua e do vereador José 
Geraldo dos Santos pedindo que passasse por esta casa todos os terrenos a serem doados. Disse 
que antigamente era assim e muitos que ganharam não cumpriram o que tinha que fazer, mas não 
vai comprar esta briga sozinho porque fica ruim perante certos cidadãos e o que estão fazendo 
com o Distrito Industrial é dinheiro público pois estão apossando de uma propriedade, não 
cumprindo o contrato que foi feito e acredita que deva ter em torno de um milhão de reais em 
mãos de pessoas que não cumpriram a lei. Disse ainda que se fala tanto em falta de dinheiro, mas 
se tivesse um milhão de reais dava para fazer quase todas as indicações dos vereadores e 
salientou que é preciso passar pela Câmara a doação de terrenos e citou que já tem uma ação no 
Ministério Público para resolver este problema mas pensa que a Câmara também entrar com 
mais uma pois é injusto, citando que tem amigos que possuem terrenos no Distrito Industrial e 
nunca disse que estavam certos. Falou sobre a indicação de sua autoria referente à Rua dos 
Guaranis, nº 141 disse que tem indicações e acredita que a Câmara deveria fazer algo para que 
indicações fossem resolvidas e citou no caso da Rua do Guaranis que se for resolvido agora terá 
um custo de mil reais, mas senão for resolvido agora depois pode gerar um custo de trinta mil 
reais. Falou sobre a indicação de sua autoria acerca do alargamento da estrada no condomínio 
Toco d`óleo afirmando que tem mais de cinquenta lotes de sitiantes e realmente é um transtorno 
e acha justo o alargamento. Falou sobre a realização da Audiência Pública disse que não vê 
problema em datas só que se não tem conotação política não tem problema deixar para depois até 
mesmo porque o novo Prefeito já estará eleito e poderá participar. Disse ainda que o tiro pode 
sair pela culatra pois já viu político fazer coisa de última hora e vazar que é somente por causa da 
política. Comentou que é preciso trocar as caçambas de lugares mas tem muita coisa para fazer e 
o dia que tiver um departamento sério de Meio Ambiente o problema será resolvido pois falta 
vontade política.  
 
6. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre o Ofício nº 050/2016 de autoria do 
Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 014/2016, referente ao Requerimento de autoria 
do Vereador Claudinei Pereira da Costa, acerca das informações sobre residências no Bairro 
Bom Pastor, salientando que torce para que dê certo pois ouviu comentários que que serão 
investigadas várias coisas no Programa Minha Casa Minha Vida e tem certeza que em Cássia vai 
haver investigações e ouviu boatos de que tem irregularidades e ser tiver erro vai ser descoberto 
e quem errou vai pagar. Comentou que isto é uma falta de respeito com o dinheiro público. Falou 
que concorda com a fala do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa referente às caçambas pois 
os moradores da zona rural trazem o lixo e se não tiverem as caçambas não terão lugar para 
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jogar. Comentou sobre a indicação de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca referente a 
troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED afirmando que é uma boa alternativa mas 
esbarra no preço. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca 
sobre a implantação de lei de estágio salientando que é preciso mudar e dar oportunidade para 
outras pessoas sendo mais justo para todos. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador 
Ricardo Garcia Arantes referente a implantação de redutores de velocidade na Rua Presciliano de 
Brito salientando que já fez indicação e realmente precisa como também em outros lugares. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa referente a 
implantação de “bacia seca” para desvio da água da chuva que desce pela “estrada da torre”, que 
se liga ao final da Av. Dr. Tito, e escorre pelas ruas do Bairro Recanto dos Pássaros, destacando 
que é realmente preciso e citou que na Avenida Amazonas também há necessidade. Disse que a 
realização da Audiência Pública deve ser feita após as eleições municipais pois está muito 
próximo às eleições municipais e tudo o que for falado poderá ter conotação política e fazer algo 
bem feito após as eleições.  
 
7. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre os assuntos referentes às caçambas 
afirmando que está um transtorno esta situação, pois os proprietários não querem que as 
caçambas sejam colocadas em suas propriedades e precisava ver outra solução. Disse sobre o 
Ofício nº 050/2016 de autoria do Prefeito Municipal, em atendimento ao Ofício nº 014/2016, 
referente ao Requerimento de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, acerca das 
informações sobre residências no Bairro Bom Pastor, salientando que pediu para enviar 
diretamente ao Chefe dos Correios devido a entrega de não correspondências no bairro e citou 
que questionou o funcionário da Caixa como é feita fiscalização após as doações das residências. 
Comentou sobre o Ofício nº 051/2016 de autoria do Prefeito Municipal, ema atendimento ao 
Ofício nº 014/2016, referente ao Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira 
Costa, acerca de doação de terrenos para pequenas empresas, ressaltando que no início do 
mandato questionou a doação de seis alqueires e hoje este proprietário ganhou um alqueira mais 
trinta mil metros. Disse ainda que questionou na Prefeitura como está sendo feita a doação e foi 
informado que é por meio de documentação, sendo que a pessoa leva os documentos e depois 
tem uma licitação. Falou sobre sua indicação referente a implantação de dois redutores de 
velocidade na Rua Presciliano de Brito afirmando que é o que pode pedir, pois semáforo não vai 
conseguir, fiscalização não tem como, pois, a Polícia Militar não vai ficar por conta disso. Falou 
ainda que os vereadores não têm o poder de execução e sim de indicação e isto tem feito muito 
podendo as pessoas verem o que estão fazendo. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca referente a troca de lâmpadas de mercúrio para lâmpadas de LED 
afirmando que toda reunião tem assunto referente a iluminação pública e salientou que enviou 
oficio aos deputados pedindo emendas para compra de um caminhão a ser utilizado na prestação 
de serviços de iluminação pública.  
 
8. Vereador Claudinei Pereira da Costa: falou que enviou um ofício ao Chefe dos Correios 
pedindo providências na entrega de correspondências nos bairros Bom Pastor, Santa Maria IV e 
Recanto dos Pássaros. Falou sobre a indicação de sua autoria referente a implantação de “bacia 
seca” para desvio da água da chuva que desce pela “estrada da torre”, que se liga ao final da Av. 
Dr. Tito, e escorre pelas ruas do Bairro Recanto dos Pássaros, destacando que nas últimas chuvas 
várias pedras entraram nas residências dos moradores. Comentou sobre o Requerimento de 
autoria do Vereador José Geraldo dos Santos acerca da realização de Audiência Pública 
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afirmando que concorda com a Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa e com o 
Vereador Leandro Borges da Cruz para que faça após as eleições. Comentou sobre a indicação 
de autoria do Vereador Ricardo Garcia Arantes acerca da implantação de dois redutores de 
velocidade na Rua Presciliano de Brito afirmando que espera que seja resolvido o mais breve 
possível e citou outros lugares que precisam de redutores de velocidade exemplificando as 
proximidades da Escola Municipal ‘João Carlos Salgado’ e Escola Estadual ‘São Gabriel’. Pediu 
urgência especial para o Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 pois vai trazer mais recursos 
e mais empregos ao nosso município contribuindo para o seu crescimento.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
 
1. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou sobre o problema das quadras 
esportivas que estão precisando de reformas citando que foi procurada por moradores do bairro 
Peixoto que relataram que a quadra está sendo utilizada por usuários de entorpecentes e poderia 
passar a quadra para a Escola Municipal ‘João Carlos Salgado’. Disse que um funcionário da 
CEMIG relatou que aproximadamente para trocar todas as lâmpadas o custo seria de quatro 
milhões de reais, isto há dois anos atrás e seria muito bom para o Meio Ambiente. Relatou que 
está vendo o Rafael à frente motivando as pessoas a reciclarem, mas quando sai à noite vê que as 
pessoas não separam o lixo e muitos criticam, mas na hora de fazer a parte ninguém faz. 
Salientou que gosta muito da frase de Abraham Lincoln que diz que as pessoas criticam não para 
ajudar e exemplificou com a reciclagem, pois as pessoas falam, mas não reciclam o lixo, cortam 
as árvores, desperdiçam água com o maior desprezo com o Meio Ambiente. Disse ainda que 
todos devem fazer sua parte.  
 
2. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou que a realização da Audiência Pública não 
carece do medo que as pessoas têm, se vai ser candidato ou não e seria demagogia alguém for 
candidato vir fazer palestra e este casa não pode ter medo. Falou ainda que se estiver cerceando o 
direito de uma pessoa falar são os vereadores que estão errados, pois não pode imaginar que vai 
ter um erro e começar isto e pelo que está vendo um boato. Afirmou ainda que alguém tem medo 
que se habilite pois você tem que instruir e concorrer, pois se a pessoa não estiver preparada para 
discussão não está preparada para administração. Relatou ainda que está preocupado com a 
função de vereador e talvez seja uma palestra interessante aos pretensos candidatos, pois muitos 
dizem que vai fazer e os vereadores não são executores e sim legisladores. Comunicou que ficou 
muito contente com o convite da inauguração da Farmácia Municipal e citou que desde o ano de 
dois mil e dez, pois a cidade foi contemplada inúmeras vezes, mas foi cortada pelo antigo 
governo. Disse ainda que não vai estar presente para saborear a inauguração citando que esta é a 
‘toque de caixa’ pois não chegaram os computadores, não chegaram as mesas e a funcionária em 
cargo de confiança Tainá está fazendo um esforço para inaugurar e citou que recebe todos os e-
mails da Farmácia de Minas por ser o farmacêutico responsável. Disse ainda que a ida em Belo 
Horizonte/MG foi uma das mais democráticas onde juntamente com o Prefeito assinou uma 
emenda de quatrocentos mil reais liberada pelo Deputado Federal Stéfano Aguiar, mas o 
laboratório continua fechado e a população está penando para fazer os exames e isto tem que ser 
estudado. Disse ainda que muitos ficam com cinismo quando uma verba é depositada e disse que 
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o momento agora em que estão prendendo alguns e que o Brasil mudou, mas o que não mudou 
foi o Posto de Saúde que é uma vergonha para os vereadores. Falou que tem que fazer indicações 
burocráticas para o próximo executar, porque agora execução nem de dívida.  
 
3. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre a implantação de lei de estágio ressaltando que é 
muito importante e precisa ter fiscalização. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: 
disse que tem gente que matricula, não está estudando e recebe dinheiro da Prefeitura para fazer 
estágio e durante o tempo de estágio ele frequenta a universidade e acabou o tempo do estágio 
ele tranca o curso e disse que isto é roubar a Prefeitura. O Vereador Flávio Rossato: disse que o 
estágio deveria ser nos dois últimos anos do curso, pois assim a pessoa não iria somente 
matricular para fazer o estágio. Falou sobre o bairro Bela Vista afirmando que está tendo coleta 
de lixo apenas duas vezes na semana e os moradores estão indignados com isto, pois todos 
pagam impostos e ressaltou que irá conversar com o Prefeito sobre esta situação. Falou sobre a 
quadra no bairro Peixoto e citou que é um caso sério sendo necessário tomar providências e a 
quadra deveria ser de uso apenas dos estudantes da Escola Municipal ‘João Carlos Salgado’. 
Comentou sua indicação referente a iluminação pública no bairro Parque da Nascente e também 
na Rua Pedrinho Panissa sendo necessário tomar providências. Falou que tem cobrança referente 
a situação das estradas rurais que precisam ser arrumadas. Em aparte, a Vereadora Elaine 
Carvalho dos Santos Barbosa: disse que poderia haver uma campanha com os fazendeiros para 
que fizessem as bacias secas para ajudar a manter a estrada. O Vereador Flávio Rossato: disse 
que é preciso tomar uma atitude pois tem muitas estradas que ainda não foram arrumadas e a 
cobrança está sendo grande e é preciso resolver este problema.  
 
4. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que algumas estradas não foram arrumadas e na 
onde está retirando barro para o vice-prefeito há relatos que passa todo mês e isto é uma questão 
de esclarecimento para a população. Sobre as caçambas disse que não é questão de colocar ou 
não, mas não tem lugar para jogar lixo e relatou que já veio e voltou com o lixo e não era lixo 
misturado e sim tudo separado, pois quem mora na natureza preserva mais do que muitos na 
cidade. Comparou a retirada das caçambas com o prefeito de uma cidade que lançou um projeto 
de lei proibindo as pessoas de morrer e isto não tem como e no caso do lixo se cobra uma taxa de 
recolhimento de lixo. Disse sobre a situação das residências no bairro Bom Pastor salientando 
que existem órgãos que são pagos para fiscalizar e questionou porque não fiscalizam e afirmou 
que é preciso acionar estas pessoas na justiça pois são coautoras do mesmo crime. Sobre a 
realização de Audiência Pública disse que está aberto e não vem a brigar para que aconteça mas 
entristece porque é aberta ao público e aos candidatos e sua ideia era que esperasse sair os 
candidatos para convidá-los. Disse ainda que é um esclarecimento de sair de igual para igual e 
quem não gosta de esclarecimento é porque gosta das coisas às escondidas e hoje não se trabalha 
com políticas pessoais embora infelizmente aconteça e a ideia é fazer política pública através de 
programas. Falou que fazer a Audiência Pública agora é muito mais aproveitável.  
 
5. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse sobre a situação do loteamento Vitoria 
Liporoni afirmando que se deixa acontecer eles reclamam mas se você interdita como foi a 
iniciativa desta casa foi pensando no bem do povo, pois vai gastar em torno de trezentos mil para 
arrumar e citou o projeto votado nesta casa que obriga o loteador a se responsabilizar, mas neste 
caso já havia o loteamento e por isto a interdição. Repassou o convite feito pela Senhora 
Mariângela de um curso de proteção de nascentes e quem se interessar poderá participar. Falou 
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sobre a inauguração da Farmácia afirmando que ouviu falar dos comentários nas redes sociais 
devido ser no final do mandato e citou que é válido comparando a “um gol no final do jogo 
também é válido”. Pediu ao Senhor Presidente informações sobre o andamento do Centro de 
Atendimento ao Cidadão, onde os cidadãos poderão tirar cópias de documentos gratuitos. 
Comentou sobre as caçambas afirmando que o problema feito no loteamento do Dr. Cacildo foi a 
cerca que ficou menor que a caçamba e a ideia é fazer maior. Registrou que esteve na ACIC 
representando a Câmara Municipal participando da palestra sobre venda garantida e foi muito 
bom. Relatou que participou da Semana de Meio Ambiente e será agendado a reunião do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente para tomar várias providências. Registrou que está 
enviando um ofício ao Prefeito contendo todas as indicações que colheu nos últimos quinze dias 
e citou que não tem como você tratar uma doença sem conhecer e acha que é uma forma legal e 
se todos tivessem feito as suas poderia ver o que há de comum e serve de parâmetro para o 
próximo Prefeito. Disse que está enviando este ofício a título de colaboração pois o vereador não 
tem poder de executar, apesar que vê alguns vereadores fazendo algumas coisas que é 
competência do Executivo e relatou que havia um buraco na porta da residência de um cidadão 
que estava causando transtorno e depois de pedir ao Executivo para solucionar o problema não 
tendo êxito acabou fazendo o trabalho pois não tinha como deixar o morador sem entrar na sua 
residência.  
 
6. Vereador Leandro Borges da Cruz: disse que ouviu um comentário de que um caminhão 
para ser utilizado na manutenção da iluminação pública custa em torno de setenta mil reais e a 
forma mais fácil seria comprar este caminhão e capacitar uma pessoa para prestar o serviço pois 
esta situação é complicada e as pessoas reclamam com razão pois pagam a taxa de iluminação 
pública. Comentou sobre a reunião sobre a segurança pública afirmando que foi bem válida e 
sentiu nas autoridades mais firmeza e relatou o furto na propriedade do Senhor José Iris referente 
a dois tratores não sendo recuperados. Falou ainda que é preciso mais um detetive da Polícia 
Civil para apurar estes furtos. Disse que a Farmácia Popular é muito importante. Sobre as 
estradas rurais disse que é preciso fazer um trabalho melhor e urgente. Comentou que tinha feito 
uma indicação mas retirou devido ao início das pinturas das ruas no bairro Santa Rita. Falou 
sobre a Casa de Apoio em Barretos pois ouviu comentários que não ajuda a Casa de Apoio em 
Barretos e afirmou que faz dezoito anos que é coordenador da Festa do Natinho, na qual metade 
da renda é em prol da Casa de Apoio em Barretos sendo que a última a renda foi de cinquenta e 
quatro mil reais. Falou ainda que quer saber que quer provas de quem afirmou que não ajuda a 
Casa de Apoio em Barretos.  
 
7. Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que tem participado de várias reuniões do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e parabenizou o Senhor Rafael que está à frente do 
Conselho de Municipal de Meio Ambiente e citou a doação de mudas, limpeza dos rios e citou 
que a conscientização tem que vir em primeiro lugar e ser constante. Comentou a reunião de 
segurança pública e vê a situação que se encontra a Polícia Militar com a falta de recurso que o 
Estado tem feito, pois não nutre o policiamento da maneira que precisa tanto na frota de veículos 
como no aumento do efetivo. Falou ainda que teve a sorte em Cássia de ter de volta policiais 
militares reformados senão o contingente seria abaixo do que tem hoje e afirmou que as 
instalações das câmeras vão ajudar e relatou que participou de uma reunião do Patrulhamento 
Rural que ameniza um pouco as ocorrências. Disse ainda que em Cássia tem vinte e oito 
produtores que tem que vender seus produtos na clandestinamente por falta do selo de inspeção 
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municipal e relatou que isto não pode acontecer e fará uma reunião nos próximos dias. Falou 
ainda que esta situação está prejudicando não somente os proprietários como a população num 
todo, pois geram impostos, empregos e o produto é comercializado em Cássia e na região. 
Comentou sobre a inauguração da Farmácia Básica destacando que conforme as possibilidades 
vão ampliando.  
 
8. Vereador Claudinei Pereira da Costa: agradeceu aos vereadores que assinaram a urgência 
especial do Projeto de Lei Complementar nº 020/2016 e disse que as comissões tiveram quinze 
dias para analisar o projeto. Em aparte, o Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que esteve na 
Câmara para reunião da Comissão de Legislação e Justiça, porém um membro faltou mas tem 
que analisar o projeto, que sem dúvida vai ser bom para o município. O Vereador Claudinei 
Pereira da Costa: disse que esta lei é do ano de dois mil e dez sancionada pelo Executivo que 
pode construir pavimentos de até quatro andares e está apresentando emenda para construção de 
até dez pavimentos, gerando empregos e impostos. Em aparte, o Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa: disse que além da aprovação do parecer da Comissão de Legislação e Justiça 
seria interessante convidar o Departamento de Engenharia para discutir o projeto para que não 
tenha que alterar no futuro. Falou sobre a iluminação pública ressaltando a troca de lâmpadas 
que estava sendo realizada pelo funcionário da Prefeitura que foi improvisada para atender a 
população, mas infelizmente dois cidadãos que denunciou a Prefeitura porque não podia prestar 
este serviço desta maneira devido a segurança. Disse ainda que ficou indignado pois a Prefeitura 
está sem dinheiro e improvisa um serviço para atender a população e outros vão e atrapalham e 
por isto a demora novamente na troca de lâmpadas. Comentou sobre a inauguração da Farmácia 
para Todos e convidou todos a participarem, mas algumas pessoas questionam porque uma 
farmácia nova se falta remédio e afirmou que muitas pessoas não sabem que este dinheiro vem 
do Estado e não é a Prefeitura que tem que arcar com os remédios. Relatou que algumas pessoas 
no meio de milhares de pessoas querem estragar o que os Vereadores estão fazendo e relatou que 
todos os dias pede a Deus para iluminá-lo para que possa resolver suas coisas e saiu para outras 
cidades para atender o cidadão e citou que tem gente que aplaude o trabalho dos vereadores. 
Relatou que tem intenção de ser candidato novamente e se for eleito continuará trabalhando para 
a população. Disse que fez um ofício para o Prefeito sobre o atendimento de oftalmologista e no 
próximo mês dará certo de o médico atender no SUS e vai continuar trabalhando para a 
população.  
 
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: disse que esta noite ficou muito angustiado devido aos 
comentários nas redes sociais com algumas mentiras, inverdades como que estava engavetando 
projetos, que retirou projetos da pauta porque estava cheio de gente e perguntou ao Assessor 
Jurídico quais as providências pode tomar, estando com todas as provas. Leu o versículo da 
Bíblia, Tiago 1-20. O Assessor Jurídico Doutor José Azael: disse referente ao projeto de subsídio 
afirmando que é um projeto de autoria da Mesa Diretora e com relação às publicações em redes 
sociais é uma denunciação caluniosa e pode pegar as publicações, fazer um Boletim de 
Ocorrência, apurar os fatos, encaminhar o fato ao Ministério Público e se aceitar a denúncia, se 
tiver provas e denunciando é crime previsto no Código Penal. O Vereador Ezequias Sousa 
Rodrigues: disse querer resolver de forma amigável e quer respeito aos demais Vereadores. 
Elencou projetos de sua autoria: Casa de Apoio de Barretos, Câmara Jovem, Solicitação para que 
os Servidores do Executivo tenham acesso ao Plano Irmão-Amigo, Distribuição de Consultas ao 
Cardiologista no PSF, Requerimento solicitando a redução de cargos comissionados, Casamento 
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Comunitário, Reunião com o Diretor da Copasa para liberação do bairro Novo Mundo, 
Solicitação para reforma do Pórtico, Solicitação para o Programa PSF Itinerante na Zona Rural, 
Requerimento para reunião do Consórcio CISLAP,Lei de Incentivo de Isenção do IPTU para 
portadores de Câncer, Incentivo para os agentes de saúde, Verba do Deputado Federal Stefano 
Aguiar que a Prefeitura deixou voltar e agora por último a Verba para reforma da Quadra ABM 
que já está depositada. Disse ainda sobre as viagens em cima da hora, em seu carro, e sem contar 
nas viagens à cidade Passos/MG para implantação do Poupatempo aqui em Cássia e agradeceu a 
todos e parabenizou a todos os vereadores pois sabe do trabalho de cada Vereador.  Foi 
encerrado o Grande Expediente. 
 
Ordem do dia: Único turno:  
 
1.Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe 
do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto que envie a esta colenda Casa de Lei, informações 
sobre o valor da dívida pública municipal referente ao mês de janeiro/2013 e o valor até a 
presenta data, para esclarecimentos à população. O Requerimento foi colocado em discussão. O 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que quando assumiu no início do mandato houve 
comentários sobre a dívida que estava ficando havendo críticas até com os vereadores da outra 
gestão. Disse ainda que muitas pessoas não entendem que tem a dívida legal e citou que houve 
um erro de divulgar a dívida somente a pagar e por isto gostaria de saber o valor da dívida total e 
como está hoje até mesmo para tomar providências para que não ocorra como no outro mandato. 
Falou ainda que é interessante os vereadores saberem quanto se deve até para administrar 
embora os vereadores sejam legisladores, mas são também fiscalizadores e espera se respondido 
o mais breve possível. O Vereador Leandro Borges da Cruz: afirmou concordar com o Vereador 
Ciro Antônio de Oliveira Costa e acredita ser importante saber o que está acontecendo e saber a 
verdade e por isto favorável ao Requerimento. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que 
na entrada do Requerimento já manifestou sobre isto e relatou que é necessário acompanhar 
salientando que durante o mandato há dívidas que o Prefeito é quase obrigado a fazer e outras 
que é opção e tem uma dívida que vai ficar para o próximo Prefeito que foi opcional. Disse ainda 
que dá verbas que é mais fácil de ganhar do Estado é verba para fazer asfalto, mas o Prefeito fez 
a opção de fazer um empréstimo no banco BMG para fazer asfalto e esta vai ser uma dívida que 
o próximo Prefeito vai ter um encargo muito grande para pagar e espera que ela venha 
relacionado na resposta. Colocado em votação, o Requerimento de autoria do Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto 
que envie a esta colenda Casa de Lei, informações sobre o valor da dívida pública municipal 
referente ao mês de janeiro/2013 e o valor até a presenta data, para esclarecimentos à população, 
foi aprovado por unanimidade. Foi encerrada a ordem do dia. O Senhor Presidente disse que na 
próxima semana será marcada uma reunião com o Senhor Prefeito para discutir sobre a taxa de 
iluminação pública e gostaria da presença de todos, pois tem a devolução a fazer referente ao 
pagamento do décimo terceiro dos funcionários. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que 
pode ser tratado também sobre o estacionamento na Praça. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara 
convocou os Vereadores para a 11ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara 
Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 21 de julho 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 
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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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