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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. 
Aos 27(vinte e sete) dias do mês de outubro 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 18ª 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 077/2016 de autoria do Chefe do Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto 
encaminhando para apreciação e aprovação da Egrégia Câmara o Projeto de Lei nº 139/2016 que 
“Autoriza o Executivo Municipal a desafetar, de sua destinação anterior, imóvel situado neste 
Município de Cássia/MG”.  
 
2. Ofício nº 076/2016 em atendimento ao Ofício nº 028/2016 referente ao Requerimento de 
autoria do Vereador Sérgio Antônio da Fonseca acerca de informações do Centro Olímpico 
“Heitor Combat”.  
 
DIVERSOS: 
1. Convite da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para participação na abertura do 2º 
JOESC – Jogos Escolares de Cássia, a realizar-se no dia 31 de outubro (segunda-feira) às 
08h:30min, no Ginásio Poliesportivo.  
 
DOS VEREADORES:  
1. Moção de Congratulações de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, a ser enviada ao 
Senhor Clóvis Cardoso Correia, pelos relevantes serviços prestados à comunidade cassiense na 
área do esporte, contribuindo para a prática esportiva de crianças e adolescentes.  
 
2. Indicação de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, sugerindo ao Chefe do 
Executivo, Senhor Rêmulo Carvalho Pinto, que considere disponibilizar, periodicamente, 
atendimento por enfermeiras para aferição de pressão arterial e distribuição de remédios para os 
hipertensos na escola municipal rural do Itambé.  
 
Pequeno Expediente: 
1.Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
2. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: comentou sobre o Projeto de Lei nº 139/2016 
afirmando que gostaria que tomasse bastante cuidado com as urgências que virão de agora para 
frente e tem que observar que tudo o que acontece no município que dá problema a quatro ou 
quarenta anos acontece neste período. Conclamou os nobres colegas para esta situação neste 
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momento e deve pautar no tempo para observar esta questão e sempre vai ter alguém que vai 
ligar aqui na Câmara e dizer que é urgente mas tem tempo para discutir e observar isto. 
Parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa pela Moção de Congratulações a ser enviada 
ao Senhor Clóvis Cardoso Correia afirmando que é uma pessoa jovem e acha que o momento 
jovem precisa disso e são pessoas que fazem um pouco. Falou sobre o Ofício nº 076/2016 
afirmando que já sabia que paga água e energia, mas queria saber o valor e afirmou que é 
necessário que haja mais respeito com esta casa.  
 
3. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre o Ofício nº 076/2016 afirmando que esta resposta 
não muda nada e precisa saber a quantidade exata para ter um parâmetro. Parabenizou o 
Vereador Claudinei Pereira da Costa pela Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor 
Clóvis Cardoso Correia. Parabenizou o Vereador Claudinei Pereira da Costa pela indicação 
acerca do atendimento por enfermeiras para aferição de pressão arterial e distribuição de 
remédios para os hipertensos na escola municipal rural do Itambé.  
 
4. Vereador José Geraldo dos Santos: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
5. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
 
6. Vereador Ricardo Garcia Arantes: solicitou urgência especial ao Projeto de Lei nº 
139/2016.  
 
7. Vereador Claudinei Pereira da Costa: comentou sobre a indicação de sua autoria referente a 
atendimento por enfermeiras para aferição de pressão arterial e distribuição de remédios para os 
hipertensos na escola municipal rural do Itambé destacando que a distância e também vê outras 
comunidades que precisam e o próximo prefeito que possa estudar esta possibilidade. Falou 
sobre a Moção de Congratulações a ser enviada ao Senhor Clóvis Cardoso Correia salientando 
que é uma pessoa que prestou serviços para a comunidade e hoje tem atletas que jogam em times 
de fora levando o nome de Cássia e solicitou urgência para a Moção de Congratulações.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  
Foi encerrado o Pequeno Expediente. 
 
Grande Expediente:1.Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: fez um convite aos 
Vereadores para participarem da formatura dos alunos da Polícia Militar Ambiental que será 
realizada no dia vinte e nove de novembro. 
 
 2. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: mencionou a atitude do Pastor Roni da Igreja Batista 
de Cássia que conseguiu montar um cursinho gratuito para o Enem e salientou que o Enem não é 
simplesmente a porta de entrada do jovem para Universidade, mas através da nota que 
conseguirá financiamento e afirmou que o estudante se não tiver a orientação pode perder a 
grande oportunidade de sua vida. Disse ainda que no próximo final de semana dia cinco sete 
milhões e meio de jovens estarão disputando as vagas do ensino superior do Brasil. Falou sobre o 
Pronto Socorro Municipal afirmando que faz tempo que os nobres colegas não recebem 
reclamações mais agressivas e afirmou que a administração do Pronto Socorro tem feito de tudo 
para não acontecer falhas no atendimento, porém é muito complicado e o cidadão não tem noção 
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de que as ambulâncias são para urgências e felizmente o povo de Cássia está começando a 
utilizar o SAMU, bem devagar e relatou que tentou sensibilizar o Prefeito para que os motoristas 
das ambulâncias recebessem o sobreaviso enquanto estiverem de plantões. Relatou que os PSF’s 
voltaram a ter médicos e a oscilação de médicos no Pronto Socorro é muito grande, mas está 
funcionando bem e relatou que no Pronto Socorro houve dois casos mais urgentes e relatou um 
óbito. Ressaltou a boa vontade do Prefeito e da Secretária de Saúde pois tem recebido 
medicamentos no Pronto Socorro quase todos os dias e por outro lado a facilidade que tem com 
as cidades vizinhas que fazem uma permuta de medicamentos e citou que os profissionais do 
Pronto Socorro estão com muita boa vontade em atender o público.  
 
3. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre a preocupação dos vereadores em relação ao 
Pronto Socorro afirmando que fica feliz em ver todos que trabalham no Pronto Socorro com 
méritos porque se não for os funcionários não se consegue. Disse ainda que já passou por uma 
situação difícil onde não tinha dinheiro para fazer uma consulta e não tinha Pronto Socorro e por 
isto preocupa com a população e por isto todos os vereadores cobraram o Prefeito porque todos 
os vereadores querem o bem para a população cassiense. Comentou ainda que está saindo de 
cabeça erguida e roga a Deus para que o novo Prefeito dê oportunidade para os funcionários 
possam trabalhar para bem atender o povo. Manifestou sua satisfação à população cassiense 
pelos votos e afirmou que daqui há quatro anos irá voltar para candidatar a Prefeito e não abrirá 
mão. Disse ainda que já está fazendo as filiações com gente de pulso que irá ajudá-lo e já está 
contanto os dias já contando com a força dos deputados e isto é democracia. Falou ainda que 
ajudará na campanha para os deputados pois terá o apoio deles na próxima eleição e deixou 
abraços a todos os vereadores que o ajudaram e agradeceu a toda a população cassiense e ao 
Prefeito e afirmou que é uma pessoa muito feliz e vai sentir falta porque são amigos de coração. 
 
4. Vereador José Geraldo dos Santos: disse que é bom que tem pessoas que ainda querem 
candidatar e se pensar bem foi um privilégio para Cássia ter os candidatos porque na atual 
situação as pessoas não querem mais e se analisar friamente as pessoas de bem estão afastando 
da política e a tendência é afastar mais pelas leis vigentes. Disse ainda que hoje se você tem uma 
empresa, uma pequena propriedade está impossível de você cumprir as leis vigentes pois 
vivemos num país de terceiro mundo com leis de primeiro mundo e salientou que temos que 
submeter às leis internacionais de toda espécie com uma cultura de índios e escravos pois há 
pessoas que são bisnetas de escravos. Falou que a mudança de cultura e você aprender pagando 
pelo erro debaixo da chibata e citou que os direitos humanos não são direitos humanos pois são 
duas balanças e duas medidas e relatou que vi no noticiário que uma adolescente foi abusada por 
quatro ou cinco e na hora que chegaram para prender os abusadores os direitos humanos já 
estavam para defender bandido. Comentou que ora a Deus para que mude isto e do jeito que lá 
vai será difícil encontrar líderes e chamou a atenção sobre as ocorrências porque foi na região da 
Antinha e encontrou um que tinha roubado um bezerro e depois houve roubo na propriedade 
vizinha de sua casa e mais dois roubos de gado e ninguém fez ocorrência e depois fala que está 
tudo bem e estão certo porque trabalham com números e relatou que teve a curiosidade de saber 
e foi informado de que não adianta fazer ocorrência. Falou que é preciso incentivar as pessoas a 
fazerem ocorrências e salientou que isto vai refletir no Estado.  
 
5. Vereador Leandro Borges da Cruz: comentou sobre a indicação de autoria do Vereador 
Claudinei Pereira da Costa referente ao atendimento por enfermeiras para aferição de pressão 
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arterial e distribuição de remédios para os hipertensos na escola municipal rural do Itambé, 
salientando que poderia pensar também na região rural do Resfriado pois os moradores tem 
cobrado muito o atendimento médico. Falou sobre o ENEM destacando que é uma forma das 
pessoas sem condições conseguir uma educação melhor e precisa fazer um trabalho sério pois 
muitos jovens não estão preparados e por falta de orientação e relatou que sua filha se formará no 
ano que vem e entrou na faculdade por meio do ENEM. Agradeceu aos funcionários do Pronto 
Socorro Municipal pelo atendimento e salientou que cobra porque tem coisas que não pode 
deixar de cobrar, mas quando precisa falar bem tem que falar. Falou que está preocupado com a 
patrulha rural e solicitou aos vereadores eleitos que não deixem a patrulha rural acabar e noticiou 
que esteve conversando com o Sargento Borges e este relatou que não sabe se volta a fazer a 
patrulha rural e destacou que se acabar a Patrulha Rural não voltará fácil e como as associações 
rurais acabaram acredita que isto é uma coisa muito grave para o setor rural pois tinha palestras e 
incentivos. Falou sobre a situação das estradas rurais que estão ruins e nos próximos meses a 
situação pode piorar e relatou que já conversou com o sindicato rural e com a EMATER e irá 
cobrar a melhoria das estradas porque as estradas ficarão dois meses sem manutenção e salientou 
que haverá uma cobrança muito grande.  
 
6. Vereador Ricardo Garcia Arantes: parabenizou o Senhor José Augusto Tambini Pinto pelos 
quatros anos à frente da Secretaria de Esporte e pela realização do JOESC. Parabenizou os 
funcionários do Pronto Socorro Municipal pelo atendimento e relatou que esteve há dois anos 
atrás na ACIC cobrando a UNIMED uma ambulância para atender Cássia e relatou que 
presenciou um fato de uma senhora que precisou esperar uma ambulância da UNIMED de 
Franca para busca-la aqui e salientou que é uma obrigação da UNIMED disponibilizar uma 
ambulância para Cássia e destacou que é uma falha da UNIMED. Comentou que hoje a 
oftalmologia está funcionando pelo CISLAP e salientou que gostaria de saber como estão os 
pagamentos ao consórcio pois está faltando os outros atendimentos como ortopedia. Relatou que 
esteve em conversa com o Sargento Borges e salientou que disse que está pensando se volta ou 
não com a Patrulha Rural destacando que foi uma promessa do tenente e afirmou que em questão 
de ocorrências quando chega na Polícia se a caminhonete não estiver lá não consegue fazer 
ocorrência e isto pode desanimar as pessoas de fazerem ocorrência. Em aparte, o Vereador José 
Geraldo dos Santos: disse que deveria registrar a ocorrência sem precisar ir lá apenas pelo relato, 
mas nem isto acontece e junto com este procedimento já poderia levar esta ideia. O Vereador 
Ricardo Garcia Arantes: disse que não sabe se é o horário que o policial está na viatura, mas 
várias pessoas já desistiram de fazer ocorrência.Comentou sobre a Moção de Congratulações a 
ser enviada ao Senhor Clóvis Cardoso Correia afirmando que aprova esta moção.  
 
7. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Grande Expediente.  
 
8. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: registrou a presença do Vereador Ciro Antônio de 
Oliveira Costa. Foi encerrado o Grande Expediente. 
 
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação os pedidos de urgência 
apresentados pelos Vereadores.  
1. Requerimento de urgência especial apresentado pelos Vereadores Sérgio Antônio da 
Fonseca, Flávio Rossato, José Geraldo dos Santos, Ricardo Garcia Arantes, Leandro Borges da 
Cruz, Claudinei Pereira da Costa e Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa para que seja 
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colocado para que o Projeto de Lei nº 139/2016 que “Autoriza o Executivo Municipal a 
desafetar, de sua destinação anterior, imóvel situado neste Município de Cássia/MG” de autoria 
do Prefeito Municipal, seja colocado nesta 18ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, em 
regime de urgência especial, para discussão e votação em único turno, dispensados os pareceres 
e publicações. O Requerimento foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em 
votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade e o Projeto de Lei nº 139/2016 remetido 
à ordem do dia.  
 
2. Pedido de Urgência para a Moção de Congratulações de autoria do Vereador Claudinei 
Pereira da Costa, a ser enviada ao Senhor Clóvis Cardoso Correia, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade cassiense na área do esporte, contribuindo para a prática esportiva de 
crianças e adolescentes. O Pedido de Urgência foi colocado em discussão. O Vereador Ricardo 
Garcia Arantes: questionou como será a entrega das demais moções de congratulações. O 
Vereador Claudinei Pereira da Costa: disse que segundo o Presidente será entregue na Câmara e 
solicitou ao Presidente uma data para realizar a entrega. O Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: 
disse que depois irá reunir-se com todos os vereadores para ver como será feito. O Vereador José 
Geraldo dos Santos: disse que entrará com uma Moção de Congratulações para o Senhor Macedo 
que foi delegado em Cássia.  
 
Colocado em votação, o Pedido de urgência foi aprovado por unanimidade e a Moção de 
Congratulações remetida à ordem do dia.  
 
Ordem do dia: Único Turno: 1.Projeto de Lei nº 139/2016 que “Autoriza o Executivo 
Municipal a desafetar, de sua destinação anterior, imóvel situado neste Município de 
Cássia/MG”de autoria do Prefeito Municipal. O Projeto de Lei foi colocado em discussão. O 
Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que a maioria dos vizinhos pensam que quando 
fechar só funciona se houver organização e gerência e citou que todos os lugares que foram 
fechados eram muito mais usados quando abertos e salientou que na quadra Canta Galo será um 
dinheiro muito alto, mas senão tiver organização e gente para cuidar tem que ter um cuidado 
especial senão estraga. Disse ainda que na área abaixo da quadra seria para colocar um PSF e 
questionou se esta desafetação está atingindo toda a área para fazer a quadra ou vai sobrar espaço 
para fazer o PSF. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que por enquanto é apenas 
desafetação de área. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que está sendo votado apenas a 
desafetação para regularizar o erro pois era área verde. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira 
Costa: disse que onde está a quadra por certo já teria que estar desafetado há muito tempo. O 
Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que já foi votado na Câmara e agora está apenas fazendo 
a correção. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que a partir do momento que muda 
de área verde como no Jardim Alvorada tanto o Prefeito pode fazer a quadra novamente ou doar 
lote particulares, porque não é área verde. Colocado em votação, o Projeto de Lei nº 139/2016 
que “Autoriza o Executivo Municipal a desafetar, de sua destinação anterior, imóvel situado 
neste Município de Cássia/MG”de autoria do Prefeito Municipal, foi aprovado por unanimidade.  
 
2. Moção de Congratulações de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, a ser enviada ao 
Senhor Clóvis Cardoso Correia, pelos relevantes serviços prestados à comunidade cassiense na 
área do esporte, contribuindo para a prática esportiva de crianças e adolescentes. A Moção de 
Congratulações foi colocada em discussão. Não houve oradores. Colocada em votação, a Moção 

 
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 

 
 
de Congratulações de autoria do Vereador Claudinei Pereira da Costa, a ser enviada ao Senhor 
Clóvis Cardoso Correia, pelos relevantes serviços prestados à comunidade cassiense na área do 
esporte, contribuindo para a prática esportiva de crianças e adolescentes, foi aprovado por 
unanimidade.  
 
2º Turno:  
3. Projeto de Lei nº 133/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro 
urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo. O Projeto de Lei nº 
133/2016 foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Projeto de 
Lei nº 133/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro urbano do 
Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade.  
 
4. Projeto de Lei nº 135/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro 
urbano do Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo. O Projeto de Lei nº 
135/2016 foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, o Projeto de 
Lei nº 135/2016 que “Dispõe sobre transferência de área rural para o perímetro urbano do 
Município de Cássia/MG” de autoria do Chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade. 
 
1º Turno: 5. 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. O Projeto de 
Lei nº 137/2016 foi colocado em discussão. Não houve oradores. Colocado em votação, 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, foi aprovado por 
unanimidade. Foi encerada a Ordem do Dia.  
 
A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para a 19ª Reunião Ordinária da 4ª 
Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 10 de novembro 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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