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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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 12ª 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, 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. Estava ausente o Vereador Flávio Rossato, sendo a ausência justificada. 
Foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo Vereador Ezequias Sousa Rodrigue. A 
seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DOEXECUTIVO: Não houve expediente.  
 
DIVERSOS: 1. Convite da ACIC para apresentação do cartão BRASLCARD, a ser realizada no 
dia 08 de agosto às 18 horas e 30 minutos na sede da ACIC.  
 
DOS VEREADORES:  
1. Projeto de Lei Complementar nº 021/2016 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 autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa.  
 
2. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a cópia do Processo 
Licitatório para a construção de cobertura no estacionamento “Ponto de Táxi”, localizado na 
Praça JK, acompanhada de justificativa e embasamento legal para a execução da referida obra, 
que beneficia poucos, em detrimento da população em geral.  
 
3. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da 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 determine a construção de rampas de acesso às 
pessoas portadoras de necessidades especiais, nas calçadas que ainda não foram construídas.  
 
4. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao órgão competente, neste caso a 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que determine a implantação de redutores de velocidade 
nas vias do bairro Bom Pastor e Novo Mundo.  
 
5. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determine ao setor competente da Prefeitura, 
providências referentes a melhorias no trecho de ‘passagem’ que liga os bairros Bom Pastor e 
Novo Mundo e construção de calçadas na Avenida Caetano Castaldi, trecho localizado ao lado 
da antiga sede da Vila Vicentina.  
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Pequeno Expediente: 
1. Vereador José Geraldo dos Santos: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
2. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria referente 
a melhorias no trecho de ‘passagem’ que liga os bairros Bom Pastor e Novo Mundo afirmando 
que é um trecho pequeno, mas não sabe se é área verde ou institucional e senão for vai sugerir já 
que os moradores terão que dar uma volta muito grande. Falou ainda sobre a construção de 
calçadas na Avenida Caetano Castaldi, trecho localizado ao lado da antiga sede da Vila 
Vicentina, ressaltando que foi feita a limpeza e já conversou com os vicentinos que se colocaram 
como parceiros para construírem as calçadas. Falou sobre o Projeto de Lei Complementar nº 
021/2016 destacando que teria que haver uma reunião com engenheiros para discutirem e 
concorda com seis pavimentos no centro e dez fora mas acha que tem que ter medidas a serem 
tomadas, como a distância entre as residências além de outras medidas senão depois vai colocar 
várias emendas e citou ainda a questão do esgoto pois não vai comportar a construção já que a 
rede de esgoto é de cem milímetros.  
 
3.Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno no Expediente.  
 
4. Vereador Ricardo Garcia Arantes: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre o Projeto de Lei Complementar 
nº021/2016 afirmando que conversou com a engenheira Luiza, da Prefeitura, e alterou para seis 
pavimentos e solicitou urgência para o Projeto de Lei Complementar nº 021/2016.  
 
6. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: falou sobre o Projeto de Lei Complementar 
nº021/2016 ressaltando que ficou de ver a possibilidade da engenheira Luiza, da Prefeitura, fazer 
um laudo por escrito e salientou que é contra as coisas assim, já que iria fazer uma reunião com a 
engenheira e inclusive falar sobre a rede de esgoto.  
 
7. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: solicitou urgência para o Requerimento de sua autoria 
acerca de informações referentes a cópia do Processo Licitatório para a construção de cobertura 
no estacionamento “Ponto de Táxi”, localizado na Praça JK, acompanhada de justificativa e 
embasamento legal para a execução da referida obra, que beneficia poucos, em detrimento da 
população em geral, alegando que o requerimento por si só expõe a sua opinião.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
1. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre as calçadas afirmando que são muitas e 
desde março vem solicitando e citou o carro da Rua 15 de março salientando que é uma 
reivindicação a altura do município. Disse ainda que é preciso fazer com que os donos de 
terrenos façam suas calçadas pois nem limpeza dos terrenos estão fazendo e fica indignado com 
esta situação. Falou que acha importante a urgência do Requerimento de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca sobre informações referentes a cópia do Processo Licitatório para a 
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construção de cobertura no estacionamento “Ponto de Táxi”, localizado na Praça JK, 
acompanhada de justificativa e embasamento legal para a execução da referida obra, que 
beneficia poucos, em detrimento da população em geral, destacando que é importante saber os 
gastos do Executivo. Disse que é contra a urgência para o Projeto de Lei Complementar nº 
0212016 pois não se sente apto a votar uma mudança na lei de tamanha importância pois a 
obrigação do vereador é questionar independente de ter problemas e acha que o maior problema 
é o espaço e precisa ser discutido. Salientou que é contra a urgência e não contra o projeto pois 
acha que o projeto tem que ser feito e arrumar uma solução e citou que é preciso unir todos os 
vereadores para debater vários assuntos. Falou ainda que se uma pessoa tem dinheiro para 
investir em um edifico vai querer fazer uma coisa boa e vai só melhorar o investimento trazendo 
benefícios para o investidor e para o morador e reafirmou que não é contra o projeto e sim contra 
a urgência e sugeriu que todos os vereadores possam trabalhar em cima deste projeto, para que 
todos os vereadores votem no mesmo conceito.  
 
2. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: relatou que esteve na Prefeitura juntamente com o 
Presidente da Câmara e também do Presidente da ACIC para tratar sobre a cobrança dos 
comerciantes à Câmara Municipal referente à realização da “Feira do Brás” em Cássia. Salientou 
que foram repassados os valores que eles pagos sendo de sete reais e trinta centavos por barraca 
e mesmo senão tem como impedi-los por meio legal que se faça um reajuste de valores cobrados 
da mesma forma também para a venda de veículos na Praça Central e citou que tais valores é 
irrisório mas depende de o Prefeito rever os valores e relatou que a Câmara tem feito a sua parte. 
Disse ainda que muitas coisas não acontecem por que não vem do Executivo e pede para que os 
órgãos do Executivo agilizem algumas questões. Falou sobre um projeto referente a viagens dos 
vereadores afirmando que segundo a assessoria jurídico este projeto tem que ser da autoria da 
mesa ressaltando que o projeto traz que a assim que o vereador voltar de viagem tem que fazer 
um relatório e no seu ponto de vista a Câmara deveria ser informada da viagem, mas segundo o 
assessor jurídico isto fere a liberdade do vereador de ir viajar, mas acha que poderia ser feito isto, 
nem que seja um telefonema pois indicar que está indo viajar com dinheiro público não vê 
ilegalidade. Comentou que a retirada das caçambas não funcionou porque os donos de ranchos e 
chácaras não tem onde jogar o lixo já que não tem caçamba e acha que teria que repensar esta 
ação levando em conta que o pessoal é mal-educado. Disse que os loteamentos em Cássia são 
uma vergonha porque quase todos que fizeram foram mal feitos e mal programados e citou que 
tem área verde aqui em Cássia que foi construído uma casa e nem a Prefeitura sabia que era área 
verde e tem área institucional que virou rua e salientou que está faltando fiscalização. Comentou 
sobre os últimos acontecimentos políticos e sempre achou que muitos dos vereadores iriam para 
o inferno só não achou que fosse tão rápido.  
 
3. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre a urgência para o Projeto de Lei 
Complementar nº 021/2016 afirmando que não é contra o projeto, mas que é preciso analisar 
com mais calma, chamar a engenheira aqui na Câmara e analisar, pois, é muito polêmico, mas é 
preciso fazer as coisas com calma para não errar.  
 
4. Vereador Ricardo Garcia Arantes: falou sobre a situação das calçadas citando a situação da 
calçada na Avenida Santa Rita que está precária e também a construção de rampas de acesso 
para pessoas portadoras de necessidades especiais. Sobre as caçambas disse que foi sugerido de 
cercar as caçambas, colocar o alambrado e poderia fazer a limpeza com mais frequência para ver 
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se resolve e citou na entrada da torre estão jogando lixo. Comentou a urgência do Projeto de Lei 
Complementar nº 021/2016 afirmando que é preciso reunir com o departamento de engenharia 
para estudar o projeto e afirmou que não é contra o projeto, mas que não vai assinar a urgência e 
reafirmou que não é contra o projeto porque sabe que vai melhor para a cidade.  
 
5. Vereador Claudinei Pereira da Costa: disse que virou brincadeira porque o projeto está com 
dois meses na Câmara e comissão não se reúne e citou que está com vergonha do jurídico por 
que já mudou três vezes o projeto e salientou que isto traz benefícios para a cidade, dinheiro para 
os cofres públicos e citou que não sabe o que os nobres colegas estão querendo. Disse ainda que 
se os nobres colegas não querem o bem da cidade não sabe então. Disse que foi abaixado o 
número de pavimentos e não está contente com esta situação e solicitou que a assessora de 
comunicação faça uma matéria sobre este projeto para mostrar para a população.  
 
6. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou que o Vereador Claudinei Pereira 
da Costa está equivocado pois desde o início solicitou ao vereador convocar já que o projeto é de 
autoria do nobre colega parte de sua parte convocar para a reunião, pois precisa da parte da 
engenharia do Prefeitura já que na parte legal está correto. Disse ainda que o vereador precisa 
tomar iniciativa.  
 
7. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que não é contra o Projeto de Lei Complementar 
nº 021/2016 pois não quer atrasar Cássia, mas o que está faltando é a parte prática e salientou 
que a engenheira da Prefeitura está a pouco tempo no cargo e poderia consultar o próprio 
engenheiro que deu assessoria quando fez o Plano Diretor e salientou que está disposto a ajudar e 
fazer como todos falaram já que não querem desfavorecer a cidade e parabenizou os colegas pela 
sensatez.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Grande Expediente. Foi encerrado 
o Grande Expediente. 
 
Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão e votação os pedidos de urgência apresentado 
pelos vereadores.  
 
1. Pedido de Urgência para o Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca 
solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a 
cópia do Processo Licitatório para a construção de cobertura no estacionamento “Ponto de Táxi”, 
localizado na Praça JK, acompanhada de justificativa e embasamento legal para a execução da 
referida obra, que beneficia poucos, em detrimento da população em geral. 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. 
 
Ordem do dia:  
1. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a cópia do Processo 
Licitatório para a construção de cobertura no estacionamento “Ponto de Táxi”, localizado na 
Praça JK, acompanhada de justificativa e embasamento legal para a execução da referida obra, 
que beneficia poucos, em detrimento da população em geral. O Requerimento foi colocado em 
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discussão. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que várias pessoas comentaram a 
obra e até vê um lado que beneficia um grupo só que tem coisa muito mais grave como citou 
uma prefeitura asfaltar o lote onde o proprietário ainda tem trinta lotes para vender e vai dobrar 
de preço. Citou que vê uma certa normalidade, mas não sabe se é legal, mas também vai servir 
para outras coisas e vai beneficiar mais gente. Relatou que pode não ser o ideal mas tem coisa 
muito mais grave que envolveu muito mais dinheiro e que beneficiou grupos pequenos e se 
colocou favorável ao Requerimento e o Prefeito explicar qual foi a legalidade que o Prefeito 
encontrou para realizar a obra. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que a discussão é 
sobre a legalidade e o gasto da obra e citou que o estacionamento do supermercado acolhe várias 
pessoas e o dinheiro público tem que ser transparente e os vereadores precisam fiscalizar. 
Colocado em votação, o Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca 
solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, informações referentes a 
cópia do Processo Licitatório para a construção de cobertura no estacionamento “Ponto de Táxi”, 
localizado na Praça JK, acompanhada de justificativa e embasamento legal para a execução da 
referida obra, que beneficia poucos, em detrimento da população em geral, foi aprovado por 
unanimidade.  
 
2. Requerimento do Vereador Claudinei Pereira da Costa ao Sr. Prefeito, solicitando informações 
sobre o último Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal. O Requerimento foi 
colocado em discussão. A Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: disse que este 
Requerimento é muito importante pois o concurso vence agora em dezembro e tem muitas 
pessoas que precisam e relatou que uma pessoa lhe procurou pois contrataram outra funcionária 
e não chamara pelo concurso e parabenizou o vereador pelo requerimento. O Vereador Ricardo 
Garcia Arantes: disse que é preciso esclarecer a forma de como vai chamar, pois o deficiente 
físico no entendimento da população tem prioridade, mas segundo a lei tem que convocar os dez 
e o décimo primeiro seria vaga para deficiente físico e isto deveria ser explicado para a 
população. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que é preciso acompanhar o 
concurso público desde a sua elaboração e relatou que foi levar sua filha para prestar um 
concurso na cidade de São Carlos e de início eram quatro vagas, mas depois baixou para uma 
vaga apenas e salientou que a Câmara no próximo concurso os vereadores têm que fazer um 
trabalho de investigar a fundo pois tem casos graves que faz apenas para levantar dinheiro e se 
posicionou favorável ao Requerimento. Colocado em votação, o Requerimento do Vereador 
Claudinei Pereira da Costa ao Sr. Prefeito, solicitando informações sobre o último Concurso 
Público realizado pela Prefeitura Municipal, foi aprovado por unanimidade.  
 
3. Requerimento do Vereador Flávio Rossato ao Sr. Prefeito, solicitando informações sobre a 
coleta de lixo realizada na cidade. O Requerimento foi colocado em discussão. Não houve 
oradores. Colocado em votação, o Requerimento do Vereador Flávio Rossato ao Sr. Prefeito, 
solicitando informações sobre a coleta de lixo realizada na cidade, foi aprovado por 
unanimidade. Foi encerrada a Ordem do Dia. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os 
Vereadores para a 13ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de 
Cássia, a realizar-se no dia 18 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, Vereador Ezequias Sousa Rodriguese pelo Sr. 
Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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