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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 29 (vinte e nove) dias 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 16ª 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. O Vereador Flávio 
Rossato justificou sua ausência mediante apresentação de atestado médico.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, o Senhor Presidente suspendeu por dez minutos a reunião para 
pronunciamento da Secretária de Obras e Serviços Urbanos referente aos questionamentos dos 
Vereadores. A seguir, passou-se ao Expediente:  
 
DO EXECUTIVO:  
1. Ofício nº 069/2016 de autoria do Chefe do Executivo, encaminhando para apreciação e 
aprovação dessa Egrégia Câmara, o Projeto de Lei nº135/2016 que “Dispõe sobre a 
transferência de área rural para o perímetro urbano do Município de Cássia/MG”, de autoria 
do Prefeito Municipal.  
 
2. Ofício nº 074/2016 de autoria do Chefe do Executivo, encaminhando para apreciação e 
aprovação dessa Egrégia Câmara, o Projeto de Lei nº137/2016 que “Dispõe sobre a 
transferência de área rural para o perímetro urbano do Município de Cássia/MG”, de autoria 
do Prefeito Municipal.  
 
3. Ofício nº 067/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, 
encaminhando resposta ao Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, 
no tocante a informações sobre o valor da dívida pública municipal.  
 
4. Ofício nº 070/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, em 
atendimento ao Ofício nº 025/2016, referente ao Requerimento de autoria do Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca, repassar as informações da Secretária de Obras e Infraestrutura.  
 
5. Ofício nº 071/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, em 
atendimento ao Ofício nº 027/2016 referente ao Requerimento de autoria do Vereador Sérgio 
Antônio da Fonseca, encaminhar a documentação em anexo, referente a informações das 
reformas das residências do bairro Vila Dr. Gaspar.  
 
DIVERSOS: 
1. Não houve expediente.  
DOS VEREADORES:  
1. Projeto de Lei nº 136/2016 que “Cria o Conselho de Transporte Escolar do Município de 
Cássia/MG e dá outras providências” de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca.  
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2. Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, solicitando informações ao 
Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, referente aos valores gastos com o Centro 
Olímpico Heitor Combat; se está sendo desenvolvido algum projeto social e/ou educacional no 
Centro Olímpico Heitor Combat; outras informações que se fizerem necessárias.  
 
3. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao setor competente, direcione um agente 
higienizador de vias públicas para atuar no bairro São José.  
 
4. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, para que junto ao setor competente, neste caso a 
Secretaria Municipal de Saúde, estude a possibilidade de reservar uma van para levar 
mensalmente, cassienses que doam sangue ao hemocentro na cidade de Passos/MG.  
 
5. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao setor competente, estude a possibilidade 
de implementação por meio de projeto, lei para remoção de veículos abandonados nas vias 
públicas.  
 
6. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, junto ao setor competente, neste caso a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, que faça o alargamento da Rua dos Vicentinos (paralela à Avenida 
Caetano Castaldi).  
 
Pequeno Expediente: 
1. Vereador Ricardo Garcia Arantes: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
2. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria referente a 
reservar uma van para levar mensalmente, cassienses que doam sangue ao hemocentro na cidade 
de Passos/MG, relatando que foi uma solicitação dos próprios doadores que alegaram que vão 
com transporte juntamente com outros pacientes e por isto querem uma van exclusiva. Disse 
sobre a indicação de sua autoria acerca de um agente higienizador de vias públicas para atuar no 
bairro São José destacando que acrescente os nomes dos vereadores Ricardo Garcia Arantes e 
Leandro Borges da Cruz. Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa sobre o alargamento da Rua dos Vicentinos afirmando que já havia feito por duas 
vezes esta indicação.  
3. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
4. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: solicitou urgência ao Requerimento de sua autoria 
referente a informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, referente aos valores 
gastos com o Centro Olímpico Heitor Combat; se está sendo desenvolvido algum projeto social 
e/ou educacional no Centro Olímpico Heitor Combat; outras informações que se fizerem 
necessárias. Falou sobre o Projeto de Lei nº 136/2016 afirmando acreditar que nesta legislatura 
se dê atenção para este assunto pois todas as vezes que vai tratar de transporte escolar trata-se na 
Secretaria Municipal de Educação e ao invés de a Secretária ficar responsável por isto que se crie 
um conselho para fiscalizar, elaborar regulamentos próprios, fixar critérios para horário de 
circulação do transporte escolar e citou que hoje vários alunos que ficam na Praça JK 
aguardando por cerca de uma hora o início das aulas e isto é um risco muito grande. Sobre o 
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Ofício nº 070/2016 afirmou que neste momento é um dos momentos de glória nesta legislatura 
pois o Vereador exercendo a sua função de fiscalização mesmo sabendo que a Prefeitura tem um 
fiscal para isto que o fiscal de obras e apesar da Prefeitura falar que é particular, mas a Prefeitura 
fiscaliza todas as obras e tinha obrigação de estar fiscalizando. Disse ainda que quem vai levar o 
nome é Vereador, mas é preciso preservar a vida de quem está trabalhando pois já houveram 
vários acidentes devido a retirada de terra. Solicitou uma cópia do Oficio nº 071/2016. 
Parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa por sua indicação referente ao transporte de 
doadores de sangue, pois realmente precisam de uma atenção especial. Parabenizou o Vereador 
Ciro Antônio de Oliveira Costa pela indicação sobre a remoção de veículos abandonados em vias 
públicas. Falou sobre a indicação deu autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa 
referente ao alargamento da Rua dos Vicentinos afirmando que se for alargar tem que pensar se 
vai ter praça ou apenas um canteiro pois há uma dificuldade muito grande para isto e deveria ser 
bem pensado se seria ideal enlarguecer ou uma praça para lazer sendo o trânsito apenas na via da 
direita.  
5. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que todos os assuntos levantados são de grande 
pertinência.  
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: solicitou cópia do Ofício nº 067/2016 para que 
possa analisar. Comentou sobre a indicação de sua autoria referente ao alargamento da Rua dos 
Vicentinos afirmando que entende que precisa de uma análise do departamento de trânsito e o 
que estão pedindo é uma coisa barata, pois o canteiro não é utilizado, pois quando tem um carro 
estacionado outro não consegue transitar na via. Falou sobre a indicação de sua autoria referente 
a remoção de veículos abandonados salientando que citou no comício e a aceitação foi muito 
grande por parte da população e salientou que isto é uma coisa simples e poderia ser uma fonte 
de arrecadar tributos.  
7. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 
encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente: 
1.Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou a indicação do Vereador Ciro Antônio de Oliveira 
Costa referente ao alargamento da Rua dos Vicentinos destacando que realmente precisa fazer 
algo e sugeriu fazer um jardim central. Comentou sobre a indicação de autoria do Vereador 
Claudinei Pereira da Costa sobre um agente higienizador de vias públicas para atuar no bairro 
São José destacando que os moradores fizeram o pedido para que dê uma manutenção melhor. 
Falou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa sobre a remoção 
de veículos abandonados afirmando que vê com frequência veículos e até mesmo ônibus virando 
sucata e precisa tomar providências.  
 
2. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Grande Expediente.  
 
3. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: comentou que foi procurada por uma pessoa 
que precisava utilizar a ambulância e esta relatou que foi muito maltratada, sendo colocada 
quatro pessoas numa ambulância pequena e precisa reunir para rever esta situação e precisa 
averiguar e verificar esta situação de quem necessita de procurar especialidades em outra cidade.  
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4. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou sobre o mês de outubro sobre a homenagem a 
professores eméritos da cidade e solicitou aos vereadores que pensem em nomes de professores e 
professoras aposentados que possam receber homenagem desta casa e sugeriu que fosse marcado 
para o dia vinte e oito de outubro e gostaria que os vereadores apresentem os nomes para 
discussão. Falou sobre a situação relatada pela Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa 
sobre a ambulância citando que ás vezes as pessoas entendem que é má vontade e citou que 
atualmente um motorista está de férias e os outros dois não podem sair para levar os outros e não 
pode porque precisa atender qualquer eventualidade que ocorra na cidade. Relatou ainda que o 
SAMU não faz isto e às vezes a pessoa pode ter ficado magoada, mas da parte da chefia houve 
empenho de todos. Comentou sobre o Projeto de Lei nº 136/2016 afirmando que gostaria que os 
demais vereadores refletissem e agradeceu ao assessor jurídico Dr. José Azael Tambini Pinto 
pela elaboração do projeto. Desejou aos colegas que estão pleiteando uma cadeira nesta casa 
sucesso e que além de sucesso tenham temperança, além de temperança que tenham ética e além 
de ética que tenha religião que é muito importante neste momento. Falou que as agressões nas 
redes sociais foram muito sérias e relatou que no estado de Goiás houve atentados e neste 
momento nossa cidade não deve passar por isto e isto não é a intenção dos vereadores. Disse que 
todos tenham sucesso no dia dois e que o dia três seja tranquilo e relatou que sente que cumpriu a 
sua parte.  
5. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que todos os pedidos são pertinentes e gostaria de 
discutir após as eleições, pois não fez durante o mandato obras e não será agora que vai fazer. 
Salientou que é preciso fiscalizar como a retirada de terra, os veículos abandonados porque 
faltam menos de três meses e mesmo se o Prefeito quiser fazer algo não vai dar tempo. Disse aos 
Vereadores que buscam a reeleição afirmando que nem sempre na política quem ganha a eleição 
é um vencedor e se porventura não for da vontade de Deus ser eleito não será o fim, porque toda 
autoridade é levantada por Deus e toda a nação tem as autoridades que merece e desejou boa 
sorte e rogou bênçãos a Deus. Disse ainda aos candidatos à reeleição que tem experiência e já 
deram o máximo pois acompanhou e todos tentaram fazer melhor e sabe do potencial de cada 
um. Falou ainda que se for da vontade de Deus será, mas senão for não vai ser ataque ao 
companheiro ou falar mal e desejou boa sorte a todos e rogou a Deus que abençoe a todos.  
 
6. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: comentou que nem sempre quando se ganha é 
bom e citou que a eleição que perdeu foi a que mais mudou a sua vida e começou uma nova 
atividade e beneficiou muita gente em Cássia e talvez se fosse eleito não teria partido para este 
caminho. Citou ainda que a cidade perdeu por não ter sido eleito pois a época que mais o 
município foi prejudicado e relatou três fatos citando a renovação do contrato com a COPASA, a 
demolição do Clube do Pica-Pau e o fechamento dos banheiros da Praça. Relatou que não culpa 
os vereadores pois fez parte da comissão de turismo onde a reivindicação era a abertura dos 
banheiros. Disse que irá acontecer um problema muito sério que é a construção de casas na praça 
em frente ao Jardim Alvorada pois é uma área verde e citou que quando compra um lote tem 
uma visão e relatou que não sabe se foi aprovado e precisa ser estudado outro local. Falou que 
foi cobrado por um amigo sobre a possibilidade da participação da população nas reuniões da 
Câmara, mas precisa ser bem estudado quanto aos critérios e salientou que é plenamente a favor, 
mas é um assunto a ser estudado. Disse que fez um documento cobrando o aumento do número 
de moto taxistas para cinco e fez uma nova licitação e teve com o Prefeito, mas agora a pessoa 
que estava sozinha não para de denegrir a sua imagem e salientou que as pessoas não respeitam a 
decisão e citou que é vereador na cidade.  
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7. Vereador Leandro Borges da Cruz: disse que na época da renovação do contrato da 
COPASA era vereador e destacou que o Douglas teve duas oportunidades para renovar e não 
renovou e deixou para o Negrinho renovar. Disse que o contrato foi feito anteriormente e tinha 
que pagar a infraestrutura toda para a COPASA para tomar a água da COPASA e o município 
não tinha como pagar e por isto fez renovação sendo muito bem analisado e feito com calma. 
Agradeceu ao Vereador Claudinei Pereira da Costa pela permissão de assinar a indicação citando 
que realmente precisa limpar pois o bairro está todo recapeamento e precisa cuidar da limpeza. 
Comentou sobre a indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa sobre a 
remoção de veículos abandonados afirmando que concorda pois acumula muitos bichos e precisa 
resolver este problema. Disse sobre o Projeto de Lei nº 136/2016afirmando que é uma forma 
certa de acompanhar e ver o sofrimento das crianças, a superlotação e precisa realmente montar 
este conselho e manifestou o desejo de fazer parte do conselho.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: comentou sobre a resposta sobre as dívidas públicas 
que segundo está em dois milhões exceto o empréstimo com o banco BDMG e citou que é 
preciso reunir com o Prefeito para ajudar a diminuir um pouco esta dívida. 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 Fonseca, 
solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, referente aos valores 
gastos com o Centro Olímpico Heitor Combat; se está sendo desenvolvido algum projeto social 
e/ou educacional no Centro Olímpico Heitor Combat; outras informações que se fizerem 
necessárias. 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 ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, referente 
aos valores gastos com o Centro Olímpico Heitor Combat; se está sendo desenvolvido algum 
projeto social e/ou educacional no Centro Olímpico Heitor Combat; outras informações que se 
fizerem necessárias. O Requerimento foi colocado em discussão. O Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa: disse que concorda com o requerimento pois o Centro Olímpico Heitor Combat 
não funcionou como deveria e quando visita os bairros é unanime escutar que não atingiu os 
objetivos e precisa rever a situação para uma nova forma de utilizar o Centro Olímpico e precisa 
estudar outra forma de resolver e saber os gastos para ter um parâmetro numa negociação. 
Colocado em votação, o Requerimento de autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca, 
solicitando informações ao Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho, referente aos valores 
gastos com o Centro Olímpico Heitor Combat; se está sendo desenvolvido algum projeto social 
e/ou educacional no Centro Olímpico Heitor Combat; outras informações que se fizerem 
necessárias foi aprovado por unanimidade.  
Foi encerada a Ordem do Dia. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca solicitou a alteração da 
data da 17ª Reunião Ordinária devido a uma viagem marcada. Após consultar o Plenário, a 17ª 
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Reunião Ordinária foi passada para o dia 20 de outubro de 2016. A seguir, o Sr. Presidente da 
Câmara convocou os Vereadores para a 17ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 
Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 20 de outubro 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 Rodrigues e pelo Sr. Secretário, Claudinei Pereira da Costa. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Ezequias Sousa Rodrigues-  Presidente 

 
 

___________________________________________________ 
Claudinei Pereira da Costa -  Secretário 
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