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MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2013 

 

 

            Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coronel Pacheco - MG. 

 

          Os Vereadores que a este subscrevem requerem, nos termos regimentais, a aprovação pelo 

Plenário, de MOÇÃO DE REPÚDIO ao Prefeito Municipal, Senhor Joaquim Elesbão Meireles pelas 

palavras desrespeitosas e difamatórias proferidas contra a Câmara Municipal, os Vereadores de Oposição 

e os Servidores Públicos do Município, em seu discurso na abertura e no encerramento do Cabrafest 

2013. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Senhor Prefeito Municipal pronunciou publicamente em seu discurso, durante a abertura e o 

encerramento do Cabrafest 2013, na presença de centenas de pessoas, que os Vereadores de oposição são 

“burros”, pois não quiseram aprovar um projeto de lei que permitia ao Município ingressar num consórcio 

público de saúde de urgência e emergência, e que estariam trabalhando contra os interesses de Coronel 

Pacheco. Disse que só não está fazendo mais pelo povo por que a Câmara Municipal o está impedindo e, 

por fim, segregou o funcionalismo público, qualificando uma parte como boa e a outra como má. 

 

Diante desse fato, nossa reação não poderia ser diferente. É Inconcebível e injustificável a atitude 

do Prefeito Municipal de desrespeitar o Poder Legislativo e pessoalmente, os Vereadores de oposição e os 

servidores públicos aos quais qualificou como maus. 

 

Queremos levar ao conhecimento de todos que tiverem acesso a esta Moção de Repúdio, que o 

projeto de lei a que se referiu o Prefeito Municipal, trata-se de uma autorização para o Município de 

Coronel Pacheco participar do Consórcio Intermunicipal de Saúde para Gerenciamento da Rede de 

Urgência e Emergência da Macro Sudeste e nas microrregiões junto com outros doze municípios. 
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Este projeto, contendo apenas seis artigos, foi protocolado na Câmara Municipal no dia 07 de 

fevereiro de 2013, sem trazer consigo qualquer informação sobre como funcionaria o consórcio, quanto 

custaria ao Município e que benefício traria à população. 

 

Por mais de uma vez, a Câmara solicitou tais informações ao Prefeito e este sempre as negou. Por 

último, a Câmara solicitou a presença de um representante do Poder Executivo e do Consórcio para 

prestarem esclarecimentos, o que também foi negado. 

 

Assim, não podendo a Câmara aprovar o ingresso do Município num consórcio que sobre o qual 

não detinha qualquer informação, alterou através de emenda parlamentar, o artigo 4º do projeto, que 

forçou a presença dos representantes do consórcio à Câmara no dia 20 de junho, oportunidade que 

prestaram todas as informações pertinentes, e o projeto por fim foi aprovado.  

 

Dessa forma, os Vereadores puderam mostrar a população e, sobretudo, ao Prefeito, que a Câmara 

é um Poder independente, não aprovam projetos de lei por encomenda, não assinam “cheque em branco”, 

pelo contrário, analisam e estudam cada projeto profundamente, pois sabem da grandeza da 

responsabilidade de representarem o povo e desejam honrar este compromisso com transparência.  

 

Queremos deixar claro, que se o Prefeito deixa de agir em benefício do povo não é por culpa da 

Câmara, que apenas cumpre suas funções de legislar e fiscalizar e não permitirá que aconteçam 

ilegalidades com o seu aval. 

 

Contudo, não é a Câmara que está impedindo o Prefeito de buscar novos empreendimentos para se 

instalarem no Município e gerarem empregos, que o impede de consertar a máquina retroescavadeira do 

Município abandonada a meses, de consertar o acesso da  

 

 

cidade pela Fazenda São Vicente, não é a Câmara que obrigou o Prefeito a realizar um contrato com a 

União Recicláveis no valor de quase vinte mil reais para recolher nosso lixo, enquanto a cidade de Piau 
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gasta apenas mil e quinhentos reais, da mesma forma, não é a Câmara que obrigou o Prefeito a aumentar a 

remuneração em 35%, 50%, 100% dos seus cargos de confiança e a oferecer apenas 4,5% aos servidores 

efetivos.  

 

Por tudo isso, a atitude do Prefeito é surpreendente e lastimável, pois desrespeita o Poder 

Legislativo e a classe de servidores públicos que por tantos anos fez parte e que serviram de escada para 

que ocupasse o cargo que hoje ocupa.     

 
Por isso apresentamos a presente Moção de Repúdio ao Excelentíssimo Senhor Joaquim Elesbão 

Meireles - Prefeito Municipal de Coronel Pacheco - MG. 

 

 

    Sala das Sessões “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 19 de agosto de 2013. 

 

 

Fagner Florêncio dos Santos                                                                    Felipe Fonseca Guerra 

Vereador - PP                                                                                            Vereador /DEM 

 

 

Helder Campos Camilo                                                                             Leandro William de Abreu 

Vereador - PT                                                            Vereador - PT                                     

                                                             

Luiz Carlos de Oliveira 

Vereador - PT 

 

De acordo os Vereadores: 

 


