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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CÁSSIA; ANO DE 2016. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-. 

Aos 10 (dez) dias do mês de novembro 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 19ª 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: 

Não houve expediente.  

 

DIVERSOS: 

 

1.Convite para inauguração da placa de consolidação da homenagem ao cassiense Dr. Rogério 

Antônio Pinto, cujo nome foi dado à Rodovia Cássia-Delfinópolis, a realizar-se no dia 18 de 

novembro de 2016, às 9 horas no Porto Cássia-Delfinópolis.  

 

2. Convite da Polícia Militar do Meio Ambiente de Minas Gerais, para solenidade de Formatura 

do Programa de Educação Ambiental (PROGEA), a realizar-se no dia 21 de novembro, às 19 

horas na Casa da Cultura.  

 

3. Palestra sobre menopausa com o médico ginecologista Dr. João Batista Pinto, a realizar-se no 

dia 23 de novembro, às 19 horas na Casa da Cultura.  

 

4. Convite para o Lançamento do livro “A encruzilhada e a paineira” do cassiense Dr. João 

Batista Pinto, a realizar-se no dia 18 de novembro às 20 horas na Casa da Cultura.  

 

 

DOS VEREADORES:  

 

1. Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando 

informações ao Chefe do Executivo, sobre a situação do Loteamento Sítio Bom Jardim, situado 

nesta cidade de Cássia/MG.  

 

2. Indicação de autoria do Vereador Flávio Rossato, solicitando ao Chefe do Executivo, Senhor 

Rêmulo Carvalho Pinto, que junto ao setor competente, neste caso a Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos, determine a implantação de redutor de velocidade na Avenida Antônio 

Lemos, nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil.  
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3. Indicação de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitado ao Senhor 

Prefeito, que determine ao setor competente, providências para pintura dos nomes das ruas nos 

postes localizados nos bairros onde não existem placas de nomenclatura de rua e onde a pintura 

existente nos postes já está apagada ou deteriorada, impossibilitando a sua visualização. 

 

Pequeno Expediente: 

 

1.Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: agradeceu ao público por terem interesse nas coisas 

públicas do município e principalmente fazer presente e transmissores da verdade que é realizada 

neste recinto. Desejou bons fluidos para que esta reunião corra em harmonia.  

 

2. Vereador Flávio Rossato: comentou sobre a indicação de sua autoria acerca da implantação 

de um redutor de velocidade na Avenida Antônio Lemos, em frente à Delegacia de Polícia Civil 

e afirmou que os veículos estão transitando em alta velocidade. Falou sobre a iluminação pública 

afirmando que a cidade está no escuro e citou que é muito perigoso.  

 

3. Vereador José Geraldo dos Santos: comentou sobre o Decreto de Feriados afirmando que é 

preciso analisar e fazer uma equipe para rever porque é de muita polêmica pois envolve a fé de 

pessoas e comércio e precisa dar uma atenção especial a este assunto. Falou que fica agradecido 

pelos convites pois são todos de extrema relevância e repassará a mais pessoas para participarem 

e acompanharem.  

 

4. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: agradeceu a presença de todos e comentou sobre 

a indicação de sua autoria acerca da pintura de nomes de ruas destacando que outros vereadores 

já solicitaram tal ação e entende que é uma questão muito barata para a Prefeitura pois o custo é 

quase zero já que tem a mão de obra e sobre as tintas se a prefeitura não tivesse dinheiro para 

comprar poderia pedir patrocínio para as casas de tintas. Disse ainda que estava no bairro Santa 

Rita e um morador lhe cobrou sobre o trânsito devido à falta de sinalização de nomes de ruas. 

Comentou sobre o Requerimento de sua autoria acerca da situação do Loteamento Sítio Bom 

Jardim, afirmando que este loteamento é um desmembramento e fica na Avenida Monsenhor 

Sílvio Puntel e são doze lotes começando no ano de dois mil e quinze. Disse ainda que a Câmara 

não pode aceitar porque a Prefeitura não recebe IPTU e não tem iluminação pública suficiente e 

a Câmara tem a obrigação de fiscalizar e resolver o problema. Falou ainda que é preciso 

questionar para não ser omisso também.  

 

5. Vereador Leandro Borges da Cruz: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  

 

6. Vereador Ricardo Garcia Arantes: comentou sobre o Convite para inauguração da placa na 

estrada Cássia/MG à Delfinópolis/MG que levará o nome do Dr. Rogério (Bigu) que muito fez 

pelo nosso município e pela região e salientou que é uma homenagem e reforçou a data do dia 

dezoito de novembro, as noves horas no Porto Cássia/MG à Delfinópolis/MG. Falou sobre 

iluminação pública e nomes de rua e afirmou que o eletricista da Prefeitura estava fazendo este 

serviço e pelo risco foi proibido dar continuidade ao serviço. Relatou que em contato com o 

Prefeito foi informado que já foi comprado o caminhão e estão fazendo a licitação para a parte de 

elevador. Disse que vários bairros estão sem iluminação pública mas ressaltou que o governo 

passou esta responsabilidade para a Prefeitura.  
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7. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Pequeno Expediente.  

 

8. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: não se pronunciou no Pequeno 

Expediente.  

 

9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: não se pronunciou no Pequeno Expediente. Foi 

encerrado o Pequeno Expediente. 

 

Grande Expediente: 

 

1. Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: falou sobre a discussão de alguns assuntos nesta casa 

citando o trânsito e cumprimentou o vereador eleito Eurípedes Fonseca e salientou que esta 

Câmara não conseguiu resolver o problema do trânsito e acha que deveria haver a intervenção do 

Ministério das Cidades, pois o Estado nem o Município tem dinheiro para isto e segundo o 

Vereador Flávio Rossato a partir de janeiro o Senhor Renato Andrade assumirá como Deputado 

Federal e seria uma oportunidade de discussão para nossa cidade. Falou ainda que não adianta 

mais ficar cercando de um lado ou de outro e relatou que em julho de dois mil e treze esteve na 

Prefeitura para saber sobre as placas de ruas, pois é uma empresa particular que explora as 

placas, cobra do comércio e não houve licitação. Disse ainda que isto é outra herança para o 

próximo mandato e afirmou ainda tal atitude é ilegal. Falou sobre os feriados do município já 

que alguns feriados que são municipais atrapalham o próprio comércio de Cássia e lembrou o 

esforço da ACIC que está tentando reforçar o comércio de Cássia, porém com os feriados e 

quando recebem o décimo terceiro salário o público vai para as cidades vizinhas já que aqui é 

feriado e nas cidades vizinhas não é. Parabenizou os funcionários do Procon-Câmara pelo 

atendimento e pela presteza e citou que tentou baixar as taxas que se paga que são relevantes e 

acredita que dá para baixar os valores para ser menos oneroso para o município. Solicitou que 

reforçasse o convite do evento a ser realizado na Casa da Cultura no dia vinte e um de novembro. 

Disse que convidou outros vereadores eleitos para estarem presentes nas reuniões para ver como 

funciona, porque todas as pessoas pensam que não se faz nada e citou que a Câmara é um dos 

três poderes do Município e citou que a Câmara não é assistência social da Prefeitura nem 

assistência habitacional da Prefeitura e afirmou que seria prudente a visita dos vereadores eleitos. 

Solicitou ao Presidente que poderia estudar um curso para os futuros vereadores.  

 

2. Vereador Flávio Rossato: disse que está torcendo para que a nova Câmara faça um bom 

trabalho e estará junto para o que precisar. Comentou que esteve na cidade de Franca/SP em 

consulta médica na qual o médico relatou o carinho que tinha pelo Dr. Rogério. Solicitou ao 

Senhor Presidente que agende uma data para entrega das Moções de Congratulações. Comentou 

que passou quatro anos e de tudo que passou é uma satisfação ver as contas da Prefeitura que 

está enxuta e até a equipe de transição está vendo o quanto a Prefeitura está enxuta não fez várias 

coisas mas pagou dívidas e agradeceu ao Prefeito Rêmulo Carvalho Pinto por tudo o que ele fez 

por Cássia. Disse ainda sobre a responsabilidade da Câmara em não fazer nada errado e passou 

oito anos e vai sair de cabeça erguida e rogou a Deus para ilumina a nova Câmara. Relatou que o 

Senhor Renato Andrade vai tomar posse como Deputado Federal no dia primeiro de janeiro e vai 

trabalhar junto para conseguir recursos para Cássia e afirmou que o sangue que corre na sua veia 

é política.  
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3. Vereador José Geraldo dos Santos: cumprimentou o vereador eleito Eurípedes Fonseca pela 

presença na reunião e citou que fez o mesmo quando foi eleito para o primeiro mandato e deixou 

uma dica aos Vereadores Ricardo e Ciro ao vereador eleito Eurípedes Fonseca que são assunto 

que lembra de falar quando está no final do mandato pois são assuntos polêmicos citando como 

exemplo a questão do salário de vereadores e desde quando entrou há uma divisão se vereador 

deve ganhar ou não e esta questão deveria ser levantada no começo do mandato e não no fim. 

Disse ainda que não é questão de ser a favor ou contra, mas é preciso ver como é Câmara sem 

salário e afirmou que poderia fazer um plebiscito pois é um assunto que deveria ser comentado 

no início. Falou sobre a participação do candidato para que saiba como ser um vereador em que 

o partido poderia fazer esta exigência. Disse ainda que a população é omissa e quando isto 

acontece entristece salientando a questão do lixo, de caçamba porque o povo só vai aprender a 

jogar lixo no lixo, a limpar terreno com multas. Falou sobre o trânsito que tem várias dicas como 

o radar e sinalização e não adianta mudar rua sem um engenheiro de trânsito e citou que são 

experiências adquiridas afirmando que é também é preciso fiscalizar os cargos de confiança, o 

vice-prefeito e citou que é vereador porque gosta de cooperar com a cidade.  

 

4. Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: falou sobre a questão do salário dos vereadores 

afirmando que tem uma posição citando que deve mostrar o trabalho do vereador mostrando à 

população o que é o trabalho do vereador e também do trabalho que está sendo realizado na 

Câmara. Disse que conseguiu provar aos seus eleitores o trabalho que realizou e afirmou que na 

política é tão importante mostrar o que fez quanto fazer. Disse que muitos vereadores não são 

eleitos mesmo com projetos importantes e as vezes não são divulgados. Falou que o Senhor 

Renato Andrade pelo pouco tempo que exerceu o mandado de Deputado Federal fez muito por 

Cássia citando a verba para pavimentação do bairro Recanto dos Alonsos e citou que é preciso 

convidá-lo para inaugurar a obra. Disse que esteve com o Prefeito e solicitou melhorias nas 

calçadas do município, embora seja responsabilidade do morador e relatou que também sobre as 

caçambas afirmando que retirar as caçambas não resolve o problema e citou que no corredor 

Canta Galo as pessoas não sabem o que fazem com o lixo e citou que é preciso estudar uma 

forma de resolver este problema. Falou sobre o voto aberto para composição da Mesa Diretora e 

citou que é totalmente a favor e relatou que o Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes ligou e 

afirmou que no ano que vem entrará com emendas parlamentares para construção da calçada na 

Avenida Ildefonso Del Bianco até o bairro São Francisco. Disse ainda sobre o Centro de 

Atendimento ao Cidadão que poderia ser instalado ainda este ano já que é mais simples. 

Comentou sobre a questão dos loteamentos que será uma herança positiva que ficará para os 

próximos mandatos.  

 

5. Vereador Leandro Borges da Cruz: cumprimentou o vereador eleito Eurípedes Fonseca. 

Disse que é com o tempo que se descobre o que é ser vereador em Cássia e parabenizou o 

vereador eleito. Disse que é muito importante a homenagem ao Doutor Rogério pois foi uma 

pessoa que marcou nossa cidade e muito carinhosa com nossa cidade. Concordou com a 

indicação de autoria do Vereador Flávio Rossato referente a implantação de redutor de 

velocidade na Avenida Antônio Lemos, mas também na Avenida Amazonas onde tem um fluxo 

de estudantes muito grande e também concorda que fica difícil de identificar as ruas no bairro 

Santa Rita pois não existe pintura com os nomes nos postes. Falou sobre o PROCON-CAMARA 

que foi um projeto de sua autoria e tem a consciência tranquila de foi um excelente projeto e vai 
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ficar para o resto da vida esta marca. Falou sobre o partido PP que em três eleições fez dois 

prefeitos, dois vice-prefeitos e sete vereadores e realmente é um partido forte em Cássia e tem 

orgulho de presidente deste partido e vai estar junto com o Senhor Renato Andrade. Parabenizou 

o prefeito Rêmulo Carvalho que vai sair e deixar a Prefeitura em dia e também pela honestidade 

e pela pessoa que é.  

 

6. Vereador Ricardo Garcia Arantes: disse que o convite para inauguração da placa em 

homenagem ao Dr. Rogério também está nas redes sociais. Comentou sobre o loteamento Sítio 

Bom Jardim que na época deve ter sido transformado em área rural para urbana e votou uma área 

institucional já votada há anos porque houve erros de mandatos anteriores e sugeriu que já estude 

a possibilidade de resolver este problema. Em aparte, o Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa 

solicitou urgência especial para o Requerimento de sua autoria. O Vereador Ricardo Garcia 

Arantes: disse que nestes quatro anos que está completando como vereador tem pedido algumas 

coisas como o estacionamento, a abertura dos banheiros na Praça que serviria para as 

festividades da cidade e citou que na cidade de Delfinópolis/MG tem os banheiros. Disse ainda 

que o próximo prefeito terá o tratamento de esgoto para resolver e a questão do cemitério e 

salientou que os vereadores deverão estar bastante unidos junto com a população para ajudar 

porque as dificuldades dos governos federais e estaduais não será diferente. Agradeceu ao 

Vereador Leandro Borges da Cruz pela ajuda dentro do partido PP e por ter feito um bom 

trabalho e solicitou também ao Senhor Renato Andrade a continuidade do andamento das 

escrituras da COHAB. Comentou sobre a presença da Senhora Célia Mazzaro que esteve na 

Câmara para pedir ajudar para que não acabe com o PECON e citou que é uma senhora que 

desfrutou das coisas boas que plantou em Cássia. Falou sobre o CISLAP que atende em média 

cento e cinquenta pedidos de operação de ortopedia e salientou que não pode deixar acabar o 

CISLAP que ajuda pessoas de classes mais baixas afirmando que deve unir as cidades para não 

deixar acabar com este consórcio.  

 

7. Vereador Claudinei Pereira da Costa: não se pronunciou no Grande Expediente.  

 

8. Vereadora Elaine Carvalho dos Santos Barbosa: parabenizou o vereador eleito Eurípedes 

Fonseca. Falou sobre o loteamento Sítio Bom Jardim afirmando que cada vez mais há ganância 

dos loteadores e desprezo pelo meio ambiente e pelo ser humano e citou que ouviu no rádio que 

está liberada a venda dos lotes para construção no Jardim Liporoni e afirmou que falta 

fiscalização maior da Prefeitura pois há construções nas esquinas, os lotes de frente maior e vê 

que vai perdendo o padrão prejudicando todos e ninguém faz nada. Comentou sobre o trânsito 

citando alguns pontos na cidade e sugeriu a passarela elevada que pode ajudar e falou várias 

vezes, mas está para ajudar e no ano que vem cobrará como cidadão.  

 

9. Vereador Ezequias Sousa Rodrigues: respondeu ao Vereador Flávio Rossato que as Moções 

de Congratulações já estão todas prontas e vai ficar a cargo de cada vereador entregar as de sua 

autoria e juntamente com a assessora de comunicação para divulgar nas redes sociais. Falou que 

irá reunir com a Mesa Diretora na próxima semana para estudar a possibilidade do voto aberto. 

Comentou sobre o loteamento Sítio Bom Jardim afirmando que fez um ofício para a Promotoria 

de Justiça solicitando explicações. Parabenizou e agradeceu ao vereador eleito Eurípedes 

Fonseca por estar se inteirando dos processos desta casa. Foi encerrado o Grande Expediente. 

 



Câmara Municipal de Cássia 
Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Praça Barão de Cambuí, 199 -  CEP: 37980-000 -  Cássia-MG -  Telefax: (35) 3541-1898 -  e-mail: assessoria@cassia.cam.mg.gov.br 

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 Ciro Antônio de Oliveira 

Costa Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando 

informações ao Chefe do Executivo, sobre a situação do Loteamento Sítio Bom Jardim, situado 

nesta cidade de Cássia/MG. 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 Ciro Antônio de Oliveira Costa Requerimento de 

autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando informações ao Chefe do 

Executivo, sobre a situação do Loteamento Sítio Bom Jardim, situado nesta cidade de 

Cássia/MG. O Requerimento foi colocado em discussão.O Vereador Ciro Antônio de Oliveira 

Costa: disse que esta situação já está enrolada desde o ano de dois mil e cinco e a Prefeitura lava 

as mãos pois em conversa com o departamento jurídico e a seção de engenharia disseram que 

não tinham nada a ver com esta situação, mas em conversa com outras pessoas da área tem 

responsabilidade sim, pois usa iluminação pública, coleta de lixo e outros benefícios e se algum 

vereador quiser assinar junto poderá para tomar providências. Colocado em votação, o 

Requerimento de autoria do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa Requerimento de autoria 

do Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa, solicitando informações ao Chefe do Executivo, 

sobre a situação do Loteamento Sítio Bom Jardim, situado nesta cidade de Cássia/MG, foi 

aprovado por unanimidade.  

 

2º 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. O Vereador Sérgio Antônio da Fonseca: disse que os 

vereadores têm a função de legislar e a função inibitiva e operacional é do Executivo que deve 

fiscalizar a execução. O Vereador José Geraldo dos Santos: disse que está dando errado. O 

Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: disse que o loteamento tem cerca de duzentos e 

cinquenta lotes de mil metros que dá acesso à represa e relatou que duzentos e cinquenta famílias 

e está sabendo que quem comprou lotes de mil metros está vendendo quinhentos metros para o 

cunhado e vai ser duzentas e cinquenta fossas sépticas e daqui há dez anos quinhentas fossas 

sépticas ou mais e acha que deve ter uma lei para que onde foi autorizado a fossa séptica não 

poder subdividir. O Vereador José Geraldo dos Santos: questionou se não cabe uma emenda ao 

projeto. O Vereador Ciro Antônio de Oliveira Costa: ressaltou que é preciso convidar vários 

engenheiros da área para resolver esta questão e relatou que tem amigos que acham bom esta 

questão e o valor de IPTU é duzentos ou trezentos reais, mas os riscos são maiores como lixo, 

drogas, roubos. Falou ainda que deveria limitar e usar a beira do lago para benefício de nossa 

cidade pois o meio ambiente está sendo prejudicado e todos mundo também. 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.  
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A seguir, o Sr. Presidente da Câmara convocou os Vereadores para a 20ª Reunião Ordinária da 4ª 

Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cássia, a realizar-se no dia 24 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 


