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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Ao 01(primeiro) dia do mês de setembro 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 14ª 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 a 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 Ezequias Sousa Rodrigues. A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DO EXECUTIVO: 1. Não houve expediente. 
 
DIVERSOS: 1.Convite para comemoração dos 68 anos da Rádio Cultura no ar, a realizar-se no 
dia 04 de setembro às 10 horas da manhã, na Rádio Cultura.  
 
DOS VEREADORES:  
1. Projeto de Lei nº 132/2016 que “Disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias e 
logradouros públicos para recolhimento de entulhos provenientes de obras particulares e dá 
outras providências” de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca.  
2. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando informações 
acerca da retirada de terra no terreno situado no bairro Xangrilá bem como os trâmites legais 
para a retirada.  
3. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que seja colocado um redutor de velocidade no 
Corredor Canta Galo, em frente a fábrica de calçados MACBOOT.  
4. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que determina ao setor competente a colocação de 
poste de iluminação pública na Avenida Ildefonso Del Bianco, em frente ao portão da Estância 3 
Anas e a colocação de poste de iluminação pública na Avenida Monsenhor Sílvio Puntel, em 
frente à residência nº 490.  
 
Pequeno Expediente: 
1. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria acerca 
da colocação de poste de iluminação pública na Avenida Ildefonso Del Bianco, em frente ao 
portão da Estância 3 Anas e a colocação de poste de iluminação pública na Avenida Monsenhor 
Sílvio Puntel, em frente à residência nº 490, afirmando que depois que fez a calçada melhorou 
bastante, mas o local é muito escuro e na Avenida Monsenhor Silvio Puntel relatou que os 
vizinhos estão reclamando e tem deixado claro para os moradores que a responsabilidade é do 
loteador mas como não fez está pedindo para a Prefeitura. Relatou concordar com o Projeto de 
Lei nº 132/2016pois os cidadãos estão correndo risco e pensa que fica feio o entulho nas 
calçadas, mas uma gestão eficiente com certeza daria para recolher este entulho até porque o 
entulho pode ser aproveitado em vários setores de nossa região e afirmou que já utilizou entulho 
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em sua chácara e hoje infelizmente a Prefeitura não utiliza, mas se fizer um trabalho de 
conscientização pode usar o entulho em locais críticos nas estradas rurais pois quando se arruma 
a estrada com entulho não sai mais. Disse ainda que a Prefeitura deve incentivar pois o entulho 
tem duas origens sendo a construção ou limpeza de terrenos e afirmou que falta administrar com 
mais competência e utilizar o dinheiro certo no local certo.  
2. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
3. Vereador Ricardo Garcia Arantes: agradeceu o convite da Rádio Cultura e parabenizou o 
Senhor Antônio de Souza pelo trabalho à frente da Rádio Cultura. Falou sobre o Projeto de Lei 
n° 132/2016 afirmando que já aconteceram vários acidentes relacionados às caçambas e já foi 
falado sobre este assunto na Câmara e relatou que os moradores da zona rural têm questionado 
onde colocam o lixo e citou que é preciso uma solução pois sem caçamba não pode ficar. 
4. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
5. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
6. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou sobre o Projeto de Lei nº 132/2016 
parabenizando o assessor jurídico pela elaboração do projeto e citou que foi feito um projeto 
minucioso para melhoria da cidade. Disse ainda que não tem necessidade de urgência e solicitou 
a urgência para o Requerimento de sua autoria referente a retirada de terra no bairro Xangrilá 
pois tem residência no local e deveria tomar cuidado. Falou que o requerimento é apenas para 
saber como está sendo feito e o risco é muito grande para o próximo prefeito. Parabenizou a 
Rádio Cultura pelo trabalho e salientou que o trabalho poderia ser melhor para transformação em 
FM para ter potência e a zona rural não sintoniza.  
7. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa referente a implantação de um redutor de velocidade no Corredor Canta Galo, em 
frente a fábrica de calçados MACBOOT, salientando que precisa mesmo desta implantação. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa referente a 
colocação de poste de iluminação pública na Avenida Ildefonso Del Bianco, em frente ao portão 
da Estância 3 Anas e a colocação de poste de iluminação pública na Avenida Monsenhor Sílvio 
Puntel, em frente à residência nº 490, afirmando ser prudente esta indicação. Relatou que já tem 
número para a Rádio Cultura ser em FM e logo já estará sintonizando e relatou que a rádio AM 
perdeu o sentido.  
8. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre o Requerimento de autoria do Vereador 
Sérgio Antônio da Fonseca sobre a retirada de terra no bairro Xangrilá, salientando que já tem 
muito tempo que fizeram o mesmo em proporções na Rua Padre Donizete e citou que teve uma 
emenda parlamentar de um deputado no valor de cem mil reais e foi um dinheiro que deveria 
vender muita terra para pagar. Disse ainda que precisa de um profissional da área para avaliar e 
vê até como um crime ambiental, solo e cabe uma urgência em averiguar pois é risco de vida 
para as pessoas e reafirmou que na época foi um transtorno gerado na Rua Padre Donizete além 
do dinheiro gasto. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que na Rua Padre 
Donizete os alunos da FAMA, plantaram cento e vinte mudas de árvores e citou o aluno Felipe, 
que ficou durante todo o sábado plantando árvores e isto resolveu em parte o problema da 
infiltração.  
9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
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Grande Expediente: 
1. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: questionou sobre a reunião com seção de 
engenharia da Prefeitura salientando que é muito grave pois hoje está abandonado a fiscalização 
pois as pessoas constroem do jeito que querem e salientou que é só cumprir a lei. Disse ainda que 
o problema maior, além de ficar feia a cidade e obedecer ao Código de Postura, a questão maior 
é o prejuízo causado para as pessoas e citou que a Rua atrás da Monsenhor Sílvio Puntel não 
existe no papel por se tratar de área de reserva permanente. Citou o caso da casa construída no 
final da Rua Nenê Pinto erguida em área institucional e isto causa um prejuízo enorme por 
incompetência de gestores que indicou a pessoa errada e citou que está vendo isto acontecer de 
novo. Falou que as pessoas que vão ocupar os cargos de confiança não estão preocupadas em 
cumprir o seu dever. Relatou que é necessário preocupar-se com esta questão pois é prejuízo 
para o município e citou que é preciso tomar providências com relação ao loteamento nas 
proximidades da fábrica de calçados MACBOOT, pois as ruas ficarão com quatro metros e isto 
fica muito feio e reafirmou que é urgente esta questão de engenheiro que precisa ser exclusivo da 
Prefeitura. Noticiou que ficou sabendo que está sendo construídas residências em área verde e 
reafirmou que está tudo errado. Falou que iria entrar com o projeto para que a doação de terrenos 
fosse autorizada pela Câmara, mas de acordo com a legislação, tal projeto não pode por se tratar 
de competência do Executivo, mas estes danos financeiros causados precisariam ir na justiça, 
pois assim talvez comecem a fiscalizar melhor.  
2. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre o aniversário da Rádio Cultura 
salientando que já levou muitas alegrias aos moradores da zona rural mas salientou que o som 
está muito ruim. Disse ainda que é um meio de levar as notícias a zona rural ajudando muito o 
município e passando para FM com certeza o som vai ser diferente e relatou lembranças de 
infância onde escutava muito a rádio cultura. Falou sobre o Projeto de Lei nº 132/2016 
afirmando que já tinha olhado outro projeto para ser implantado em Cássia pois já houve 
acidentes em Cássia devido à falta de sinalização das caçambas e também os lixos em torno da 
cidade e poderia estudar a possibilidade uma carreta maior recolher os entulhos facilitando o 
trabalho. Comentou sobre iluminação pública citando o bairro Parque da Nascente que está 
muito escuro aumentando os roubos, o uso de entorpecentes. Falou também sobre a numeração 
de casas salientando que é preciso fazer um trabalho em cima disto, para facilitar o trabalho de 
carteiros e de pessoas que procuram as residências. Relatou que esteve presente numa reunião na 
região da Antinha onde foi questionado sobre as escolas rurais para alterar o horário da escola e 
relatou que solicitou durante todo o mandato a mudança para o horário vespertino. Disse ainda 
que é uma covardia sem tamanho e vai falar até o final do mandato, porque uma criança de cinco 
ou seis anos acordar às cinco horas da manhã não vai conseguir estudar e citou que é preciso 
pensar nas crianças. Convidou a todos os vereadores para participarem da festa na região do 
Cerrado que acontecerá no próximo final de semana.  
3. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou o loteamento em cima da cooperativa que precisa 
de iluminação pública pois o bairro está no escuro. Parabenizou o trabalho da engenharia Luísa 
mas ressaltou que conseguir um engenheiro com salário de três mil nenhum prefeito vai 
conseguir e poderia pensar em terceirizar pois se cobra muito, mas se ganha pouco e citou que é 
preciso pensar em uma forma diferente para o setor de engenharia trabalhar como também os 
fiscalizadores. Salientou que é preciso implantar rotatórias no bairro São Gabriel, nas 
proximidades do Terminal Rodoviário, falta de sinalização na rotatória na Avenida Antônio 
Lemos, falta de vagas de estacionamento e isto são coisas simples que com pouco dinheiro se 
resolve.  
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4. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro 
Antônio de Oliveira Costa acerca da implantação de redutor de velocidade no corredor Canta 
Galo, em frente à fábrica de calçados MACBOOT, afirmando que já tinha feito este pedido e 
salientou que é fácil de fazer o redutor de velocidade, pois a estrada é de terra pois quando é 
asfalto fica mais caro e afirmou que falta vontade. Falou que não deu tempo de reiterar o pedido 
para os moradores sobre a ponte na Rua José Dias que não tem nenhuma estrutura de proteção. 
Sobre a Rádio Cultura que passará para frequência FM e torce para que dê certo o mais breve 
possível, sendo muito bom para nossa cidade.  
5. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: parabenizou aos funcionários da Rádio 
Cultura especialmente o Senhor Antônio de Souza que tem feito um bom trabalho. Comentou 
sobre os assuntos referentes ao trânsito salientando que a população cobra uma solução, pois 
iniciou o mandato falando sobre o trânsito e salientou que foram vários pedidos acerca de 
melhorias no trânsito. Citou ainda que foram várias indicações sobre melhorias no trânsito e 
ressaltou que não houve respaldo do Executivo e salientou que é preciso pedir a Deus que 
ilumine pessoas capazes de fazer e que preocupem com a cidade, com a saúde, com a educação e 
com o meio ambiente. Disse ainda que é preciso analisar a atitude dos candidatos como pessoas 
pois saberá como ele vai reagir lá na frente e citou que é preciso tomar cuidado e ver se a pessoa 
realmente está preocupada com o ser humano.  
6. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca:  solicitou ao presidente sobre o “Prêmio Professor 
Emérito” que fosse marcado para o dia vinte e dois de outubro a premiação e gostaria que os 
nobres vereadores trouxessem os nomes para serem analisados. Solicitou ao presidente que entre 
em contato com a Universidade Federal de Uberlândia – UFU, sobre o polo em nosso município 
trazendo cursos para o ano de dois mil e dezessete. Pediu para que o presidente deixasse escalado 
um funcionário para hastear a bandeira no dia sete de setembro das oito horas às dezessete horas. 
Comentou sobre o dia da árvore comemorado no dia vinte e um de setembro e salientou que é 
uma oportunidade para esta casa realizar um evento junto com a Câmara-Jovem. Disse que seria 
oportuno na transferência da Rádio para FM sobre o aluguel pago no terreno onde está instalada 
a antena e poderia colocar em outra área sendo da prefeitura, pois pode atrapalhar o hospital.  
7. Vereador Flávio Rossato: falou sobre os entulhos na cidade alertando que poderia colocar 
estes entulhos em lugares críticos da estrada sendo muito válido. Comentou sobre a proximidade 
das eleições elencando que todos os candidatos têm feito uma campanha limpa, onde ninguém 
está falando mal uns dos outros e salientou que é preciso escolher bem os candidatos pois serão 
quatro anos. Disse ainda que é muito ruim uma pessoa votar em um candidato e na hora que 
precisa ele não está para atender e destacou que é preciso olhar um candidato que vai fazer uma 
boa administração. Relatou que como eleitor vai escolher um vereador a dedo para votar pois 
quer o bem para a Câmara representando bem e citou que a Câmara é uma parte de sua vida pois 
lhe deu muitas felicidades e é isto é o sonho da sua vida. Em aparte, o Vereador Sérgio Antônio 
da Fonseca: mencionou o seu sentimento de pesar pelo falecimento da Senhora Inês Arantes que 
foi uma companheira exemplar, pois dedicou e soube levar a palavra de Deus e cumprir a palavra 
de Deus e cumpriu a sua missão e neste momento tem a certeza de que ela está gozando das 
glórias do Senhor.  
8. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre fazer pelo menos uma tomada de preço 
referente a instalação da torre sendo possível optar pelo mais em conta. Manifestou sua 
indignação, sua tristeza e seu desânimo com a política porque os artistas entraram em cena e 
você pessoas mais fracas de falar na televisão, nas rádios, dando lugar para a ditatura e não 
pensaram no amanhã e todas as televisões do mundo inteiro começaram a cogitar que é um 
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golpe, não analisaram se era golpe ou não e fizeram pela emoção e a tristeza maior que ficou 
provado é que são machistas pois são pessoas que não tem capacidade como as mulheres e não 
deixou ela governar e se Ulisses Guimarães estivesse aqui estaria envergonhado pelo neto. Disse 
ainda que o que mais entristece são pessoas que mais conhece as leis, que sabem que não teve 
crime e fica a sua tristeza e o seu desânimo. Disse que os artistas podem fazer, mas não tiram as 
traves dos olhos e citou que o exemplo está bem perto de nós, pois começou tudo errado e 
infelizmente está tudo errado. Salientou que agora vão começar a culpar que o governo deixou 
dívida assim como fizeram e um paga a dívida e não fez nada e falou que os que tem contrato 
bom com o Brasil fizeram certo e os que tem contrato ruim com o Brasil é golpe de estado e não 
vai mais cumprir este contrato com o Brasil. Relatou que não é preciso ter muita escolaridade 
nem ser formado em economia para ver isto, bando de delinquentes e de pensar que são gente 
que já esteve no meio e foram ajudados. Falou que assim como disse a ex-presidente “eles 
pensam que venceram, mas o país perdeu” e política não time de futebol e nem sempre a pessoa 
que é capacitada tem tempo de ser bonzinho, pois tem que defender o Município, o Estado e a 
Nação. Disse que é preciso votar no técnico e salientou que fica muito triste e desanimado. 9. 
Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Grande Expediente.  
Foi encerrado o Grande Expediente. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e 
votação os pedidos de urgência apresentados pelos Vereadores.  
1. Pedido de Urgência para o Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da 
Fonsecasolicitando informações acerca da retirada de terra no terreno situado no bairro Xangrilá 
bem como os trâmites legais para a retirada. 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: Único turno:  
1. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca solicitando informações 
acerca da retirada de terra no terreno situado no bairro Xangrilá bem como os trâmites legais 
para a retirada. O Requerimento foi colocado em discussão. O Vereador Flávio Rossato: disse 
que o vereador Sérgio Antônio da Fonseca está certo em pedir informações pois se deixar tirar 
depois acontece como no caso no Brasilino tendo que gastar cem ou duzentos mil reais e 
parabenizou o Vereador Sérgio Antônio da Fonseca pela atitude. O Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa: disse que a Luísa é umas melhores engenheiras que passou pela prefeitura 
embora tem sido pressionada por outros interesses para passa por cima e realmente acompanha, 
mas apenas um engenheiro não dá conta e os fiscais cumprirem sua obrigação. Disse que esta 
retirada de terra já prova que é uma falha da administração, pois se tivessem fiscalizando talvez 
não precisasse. Disse ainda que realmente é grave e citou que a questão do Brasilino longe de 
pensar que o problema está resolvido pois foi um paliativo e o dinheiro não foi bem gasto ou 
aplicado de forma correta e ficou sabendo que era algo em torno de cinquenta e um mil reais na 
gestão do Senhor Donizete Vilela e os moradores acham que não foi usado este dinheiro não 
tendo o compromisso com o dinheiro público. Relatou que se puder evitar uma questão assim é 
muito melhor e voltou a afirmar que é um prejuízo muito grande para o município e 
exemplificou com a cidade de Aparecida/SP que é mais irregular, mas tem as calçadas no mesmo 
alinhamento, mas em Cássia cada um quer fazer do jeito que fica melhor para sua casa e precisa 
de fiscalização. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que quando disse que o valor era de 
cem mil reais foi referente que nem todo dinheiro foi utilizado, mas a emenda foi menos e citou 
que gastou mais e não foi contabilizado, como as máquinas, pessoal, limpeza e se contar é muito 
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prejuízo. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que a construção da Quadra na Rua 
Quintino Bocaiuva que houve o desaterro gastou-se muito mais com a recuperação das casas 
laterais do que com a construção da quadra que hoje está abandonada e não entende porque 
fizeram o buraco sendo que seria muito mais bonito se a quadra fosse no alto. Falou ainda 
esclarecendo que nas atas foi comentado sobre a construção e citou que comenta que não 
concorda, mas não se faz nada e depois acaba acontecendo do jeito que a maioria quer e afirmou 
que a construção da quadra foi um desastre para a cidade e hoje vai gastar muito para 
desmanchar e nunca vai voltar as casas como eram. O Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse 
que a quadra é ponto de uso de entorpecentes, maloca de bandidos sendo um problema sério. 
Colocado em votação, o Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca 
solicitando informações acerca da retirada de terra no terreno situado no bairro Xangrilá bem 
como os trâmites legais para a retirada, foi aprovado por unanimidade. Foi encerada a Ordem do 
Dia. A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para a 15ª Reunião Ordinária 
da 4ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 15 de setembrode 
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 Rodrigues e pelo Sr. Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 

 
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

