
ATA DA 15ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 22/05/2017. 

         

Às 19:00h, compareceram no Salão das Sessões “Dr. Tancredo de Almeida 

Neves” os Vereadores Davis Cristian de Landa, Eder Rodrigues Lopes, 

Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos 

Camilo, Marcos Aurélio Valério Venâncio, Rafael Alberto Mourão, 

Raimundo Salema Ribeiro e Ramon Teixeira Barbosa. O Presidente 

Vereador Felipe Fonseca Guerra deu início a reunião pronunciando as 

seguintes palavras: “Sob a Proteção de Deus e em nome do Povo deste 

Município, início os trabalhos”.  Em seguida, pediu ao Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos que fizesse a leitura de um versículo bíblico. 

Dispensada a leitura da ata da reunião anterior, nos termos dos art. 45 e 46 

do Regimento Interno, alterado pela Resolução nº 453/2014, não houve 

ressalva, tendo sido aprovada. Em seguida, o Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 126/2017, 

autoria de todos os Vereadores, que a Prefeitura Municipal providencie um 

cômodo para que o médico possa atender os pacientes com pais privacidade 

na Comunidade de Ribeirão de São José; Que a Prefeitura Municipal 

providencie um área de lazer para a Comunidade de Ribeirão de São José; 

Que a Prefeitura Municipal providencie o conserto dos mata burros que 

estão quebrados e construa onde é necessário; Que seja providenciado o 

escoamento de água de chuva nas estradas de acesso a Comunidade; Que a 

Prefeitura Municipal providencie análise da água que está localizada na 

propriedade da família do senhor Daniel Filgueira. Que seja providenciado 

o a construção de um poço artesiano na Comunidade; Que a veterinária 

possa estar fazendo a visita técnica para vacinação dos gados; Que seja 

providenciado quebra-molas próximo a residência do senhor Murilo e 

próximo a igreja de São José; Que seja providenciado iluminação pública 

na rua próximo a igreja de São José; Que a Prefeitura Municipal 

providencie reparos no morro de pedra da estrada da Liberdade, que dá 

acesso a Comunidade de Ribeirão de São José. REQUERIMENTO Nº 

127/2017, autoria dos Vereadores Ramon Teixeira Barbosa, Felipe Fonseca 

Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo e Eder 

Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie a compra de 

material para construção de mata burro. REQUERIMENTO Nº 128/2017, 

autoria dos Vereadores Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca 

Guerra, Helder Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira 

Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie iluminação para o escadão 

da antiga “raia de maia”, que dá acesso à escola Municipal Professor 

Renato Eloy de Andrade. REQUERIMENTO Nº 129/2017, autoria dos 

Vereadores Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca Guerra, Helder 



Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a 

Prefeitura Municipal providencie lixeiras para os dois ponto de ônibus 

situados no bairro São Cristóvão, em ambos os lados. REQUERIMENTO 

Nº 130/2017, autoria dos Vereadores Marcos Aurélio Valério Venâncio, 

Davis Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Raimundo Salema 

Ribeiro, que a Prefeitura Municipal apresente uma relação especificando, 

quantos e quais são os veículos de propriedade da frota municipal, bem 

como os setores aos quais os mesmos pertencem. REQUERIMENTO Nº 

131/2017, autoria dos Vereadores Marcos Aurélio Valério Venâncio, Davis 

Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Raimundo Salema Ribeiro, 

que a Prefeitura Municipal apresente um relatório especificando o consumo 

de combustível (por setor) referente aos meses de fevereiro, março e abril 

do presente ano (2017). REQUERIMENTO Nº 132/2017, autoria dos 

Vereadores Raimundo Salema Ribeiro, Davis Cristian de Landa, Rafael 

Alberto Mourão e Raimundo Salema Ribeiro Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie o desentupimento do 

bueiro, localizado em frente a fábrica Bressan. REQUERIMENTO Nº 

133/2017, autoria dos Vereadores Davis Cristian de Landa, Raimundo 

Salema Ribeiro, Rafael Alberto Mourão e Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie a troca da lâmpada do 

poste nº117, situado na rodovia MG 353, próximo a residência do senhor 

Sebastião Marques Furtado. MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 

035/2017, autoria dos Vereadores Fagner Florêncio dos Santos, Felipe 

Fonseca Guerra, Ramon Teixeira Barbosa, Helder Campos Camilo e Eder 

Rodrigues Lopes, à doutora Aparecida de Fátima Macêdo. MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 036/2017, autoria do Vereador Davis Cristian de 

Landa, ao Vereador senhor Rafael Alberto Mourão. MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 037/2017, autoria do Vereador Davis Cristian de 

Landa, ao jovem Marcello da Silva Beraldo. MOÇÃO DE PESAR Nº 

008/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares do senhor Silvio 
Sebastião de Souza.  SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA: 

Apresentação, Discussão e Votação do Parecer Conjunto das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e 

Serviços Públicos Municipais referente aos Requerimentos Nºs 113/2017, 

114/2017, 115/2017, 116/2017, 117/2017, 118/2017, 119/2017, 120/2017, 

121/2017, 122/2017, 123/2017, 124/2017 e 125/2017. Aprovados.  

Apresentação do Projeto de Lei nº 798/2017, de autoria do Poder 

Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências. TERCEIRA PARTE: DA 

TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Davis 

Cristian de Landa agradeceu a secretária de Saúde, senhora Ana Carla pela 

assistência em relação ao falecimento do Senhor Silvio Sebastião de Souza. 



Disse esperar que todos os Vereadores assinem o REQUERIMENTO Nº 

130/2017, autoria dos Vereadores Marcos Aurélio Valério Venâncio, Davis 

Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Raimundo Salema Ribeiro. 

Disse aguardar a resposta do Executivo. Disse que faz requerimentos mas o 

Executivo não envia as respostas. Disse acha um absurdo o Vereador Eder 

Rodrigues Lopes fazer uma viagem para Brasília, para participar de uma 

Marcha com o Prefeito Municipal e gastar mil e quinhentos reais da 

Câmara Municipal. Disse estar a três mandatos como Vereador e nunca ter 

apresentado notas a Câmara Municipal. Disse que viajou para Belo 

Horizonte com o Vereador Rafael Alberto Mourão para tentar recursos para 

o Município de Coronel Pacheco que não apresentaram notas a Câmara 

Municipal. Disse ter conseguido com o deputado Wadson Ribeiro uma 

verba de trinta e quaro mil e novecentos reais para o município de Coronel 

Pacheco. Disse achar que se o Vereador gastou mil e quinhentos reais, o 

Prefeito deve ter gasto aproximadamente três mil reais. Disse que os 

Vereadores Felipe Fonseca Guerra e Helder Campos Camilo estão no 

segundo mandato e nunca apresentaram notas a Câmara Municipal. Disse 

achar um absurdo o Vereador Eder Rodrigues Lopes viajar para uma 

Marcha onde não se traz nenhum recurso para o município. Disse que o que 

tiver que falar irá falar. Disse ser contra a reforma da Câmara Municipal. 

Disse achar que o dinheiro gasto na reforma poderia ser repassado ao 

Executivo para ser gasto com outas prioridades no município. Disse que o 

papel do Vereador é fiscalizar o Prefeito e é isso que irá fazer. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro parabenizou a secretaria de Educação senhora 

Delianni Alves Pereira pela luta em tentar emplacar um carro e que erraram 

no documento. Disse concordar com o Vereador Davis Cristian de Landa. 

Disse que três Vereadores receberam um convite para irem até Belo 

Horizonte receber uma medalha. Disse que não foram para evitar gastos a 

Câmara Municipal. Disse esperar que a reforma da Câmara Municipal fique 

boa. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que não tem como fazer um 

documento pedindo o Prefeito para executar uma obra. Disse achar que os 

Vereadores deveriam se reunir com o Prefeito, e pedir a ele que execute o 

que estariam querendo. Disse que a calçada da rodovia no bairro Santa Rita 

e bairro Vila Nossa Senhora Aparecida está horrívl. Disse achar que o 

Prefeito deveria honrar a palavra, caso contrário contar para o povo. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que a praça do bairro Santa Rita 

nunca foi reformada. Disse que a reforma da praça do bairro Santa Rita 

seria promessa de campanha do atual Prefeito Municipal. Disse que o 

bairro Santa Rita é o maior do município e não possui uma quadra de 

esportes. Disse que é preciso conversar com secretário de obras para que 

seja feito o redutor de velocidade no bairro Santa Rita onde os moradores 

estariam reivindicando. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 



disse também ser contra a reforma da Câmara Municipal. Disse que esteve 

conversando com a senhora Luzia Aparecida de Souza, moradora do bairro 

Santa Rita, que reivindicou um posicionamento da Prefeitura Municipal 

sobre um pedreiro que esteve trabalhando em sua residência atendendo um 

projeto do PROAMO e que o pedreiro foi retirado e com a retirada do 

pedreiro, acabou perdendo os materiais de construção. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que conversou com o secretário de obras 

senhor Meuquíades que se comprometeu em ir com o gerente do PROAMO 

até a residência da senhora Luzia Aparecida de Souza. Disse ter pedreiros 

trabalhando em outras residências e é preciso pedir uma relação de quais 

obras estão sendo atendidas, e saber se estaria atendendo a população de 

forma igual. Disse que a senhora Luzia Aparecida de Souza precisa sair do 

aluguel e que foi feito um sorteio de prêmios com ajuda da população no 

intuito de ajudá-la. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse já ter 

enviado um oficio a Prefeitura Municipal solicitando o cronograma que faz 

parte do PROAMO e que ainda não houve resposta. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que foi procurado pelo Vereador der 

Rodrigues Lopes que esclareceu a respeito de uma verba cedida aos 

Vereadores, e que pediu se o Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

cederia sua parte dessa verba para que ele pudesse fazer a viagem e foi 

cedida pelo Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio lembrou do dia de Santa Rita de Cássia. 

Pediu que a Prefeitura Municipal fizesse reparos na rede de Esgoto da rua 

Antônio Augusto Sobral o mais rápido possível. Disse que com a chuva, 

houve um entupimento na rede onde o esgoto voltou e retornou na 

residência do senhor Merrinho inundando todos os cômodos da residência. 

O Vereador Helder Campos Camilo disse ter sido bem recebido pela equipe 

da ASISPES. Disse que o município de Coronel Pacheco está de parabéns. 

O Vereador Rafael Alberto Mourão agradeceu a secretaria de educação 

pela solução de um problema na quadra de João Ferreira. Agradeceu ao 

Vereador Davis Cristian de Landa pela moção de parabenização recebida. 

Disse que a senhora Mônica filha do senhor Itamar o procurou e relatou 

que estaria na fila à espera do atendimento do PROAMO e que sua vez 

teria sido cedida a outra pessoa. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse 

já ter conversado com a senhora Talita, no CRAS que encaminhou o 

problema ao Prefeito Municipal. Disse que irá conversar com a secretaria 

de saúde senhora Ana Carla e relatar a ela sobre a carro da saúde que 

atende as comunidades de João Ferreira, Jardins do Continente, Alto 

Triqueda e toda região do senhor João Inhame e que não estaria 

funcionando bem na comunidade de João Ferreira. Disse ser prazeroso mas 

que há dias em que faz cinco viagens atendendo pacientes. Disse não ser 

culpa do motorista da saúde e que ele estaria ficando sobrecarregado. Disse 



ter alguns pedidos de exames que estão demorando muito e que paciente já 

havia perdido a cirurgia por falta do exame. O Vereador Davis Cristian de 

Landa disse achar que deveria ser terceirizado um motorista para ficar à 

disposição dos pacientes nas comunidades de João Ferreira, Jardins do 

Continente, Alto Triqueda e toda região do senhor João Inhame. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão pediu que fosse enviado um oficio ao 

Comando de polícia do Município de Coronel Pacheco, pedindo mais 

rondas policiais no período noturno nas zonas rurais. Disse ser pedidos dos 

moradores na reunião itinerante na comunidade de João Ferreira e do 

morador da comunidade de Ribeirão de São José. Disse já ter conseguido 

patrocínio para as camisas da cavalgada do ano de 2018, com os 

Vereadores Raimundo Salema Ribeiro, Ramon Teixeira Barbosa, Marcos 

Aurélio Valério Venâncio, Eder Rodrigues Lopes e Davis Cristian de 

Landa. Disse também ter recebido a mesma ligação que o Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio recebeu do Vereador Eder Rodrigues Lopes. 

Disse também ser contra a reforma da Câmara Municipal mas sabe dos 

procedimentos. Disse que em relação a viajem, disse só faz quando pode. 

Disse que o requerimento de redutor de velocidade para comunidade de 

Ribeirão de São José, já teria sido feito na gestão passada. Disse que o 

fechado a nova rodovia complicou a estrada da comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio que estava muito boa e que com o movimento de carros, 

acabou com a estrada. Disse que a Prefeitura terá um gasto absurdo para 

arrumar a estrada novamente. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos 

esclareceu que os requerimentos de sua autoria, teria sido a pedido dos 

moradores. Parabenizou aos vereadores por não apresentarem notas. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes parabenizou aos Vereadores que 

disponibilizaram o recurso de viagem para que pudesse realizar a viagem a 

Brasília representando a Câmara municipal de Coronel Pacheco. 

Parabenizou aos Vereadores Davis Cristian de Landa e Raimundo Salema 

Ribeiro pela crítica que fizeram em relação a viagem. Disse que estão 

exercendo o papel de Vereador. Disse ter recebido o convite para participar 

da 20ª Marcha dos Prefeitos e 102º Fórum dos Vereadores. Disse que o 

objetivo seria reivindicar melhorias para os munícipes. Disse ter enviado 

um requerimento ao Presidente da Câmara Municipal, solicitando sua 

despesa para a viagem. Disse que foi relatado a ele que devido a obra que 

foi orçada para o ano de 2017, não teria recursos. Disse que conversou com 

o Presidente e com a técnica em contabilidade da Câmara Municipal e ela 

disse que teria disponível dois mil quatrocentos e noventa e três reais e esse 

valor é para ser dividido entre os nove Vereadores para viagens. Disse ter 

conversado com os Vereadores Helder campos Camilo, Felipe Fonseca 

Guerra, Ramon Teixeira Barbos, Marcos Aurélio Valério Venâncio e 

Rafael Alberto Mourão que liberaram cada um sua parte de duzentos e 



setenta e sete reais. Disse que todos do município conhecem sua índole e 

jamais será desonesto. Disse estar à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida. Parabenizou aos Vereadores que nunca apresentaram notas à 

Câmara Municipal. Disse achar que os Vereadores não devem ficar 

enraizados no Município. Disse achar importante ir ao encontro de 

Deputados e tentar recursos para o Município.  Disse que teve oportunidade 

de visitar o Ministério dos Direitos Humanos e cadastrou o Município de 

Coronel Pacheco para receber um kit Conselho Tutelar com mobília, 

computadores e um veículo. Visitou o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação onde também conseguiu benefícios. Visitou 

o Ministério do desenvolvimento Social e Agrário, Ministério dos Esportes, 

Ministério da Saúde e Ministério da Assistente Social. Disse ter visitado o 

gabinete do deputado Marcelo Álvaro. Esclareceu que não trouxe nota, que 

foi depositado o valor de mil e quinhentos reais para a inscrição e 

apresentou o recibo. Disse que as demais despesas foi do próprio recurso. 

Leu sobre a resolução nº382/2002. Leu seu relatório de viagem. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que jamais desconfiou do caráter 

do Vereador Eder Rodrigues Lopes. Disse achar o valor de mil e 

quinhentos reais muito alto. Disse que recursos só chegam em época de 

política. O Vereador Eder Rodrigues Lopes parabenizou o Conselho 

Tutelar do Município de Coronel Pacheco pelo evento realizado no dia 

18/05/2017. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que a reforma da 

Câmara municipal foi orçada em cinquenta e quatro mil reais e foi licitada 

em trinta e nove mil reais. Disse ter economizado quinze mil reais. Disse 

que sobre o oficio solicitado ao executivo por alguns Vereadores a respeito 

do salário da veterinária, disse que o valor está no Portal da Transparência. 

Disse ser um valor de dois mil oitocentos e noventa reais trabalhando todos 

os dias. Disse que na gestão anterior o veterinário trabalhava uma vez por 

semana ou a cada quinze dias e recebia um valor de quatro mil reais. Disse 

que o único município que não teve renovação do IMA foi Coronel 

Pacheco porque a gestão passada não quis renovar. Disse que a veterinária 

e o diretor de agropecuária já fizeram um documento e que o IMA voltará 

atender Coronel Pacheco. Disse que junto com o Vereador Ramon e o 

diretor de agropecuária conversaram com o pessoal do Caminhos Verdes e 

o SIM atenderá o município de Coronel Pacheco. Esclareceu sobre 

contratação de um veterinário para o concurso leiteiro, já que o município 

possui. Disse que todas as lâmpadas queimadas na comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio já foram trocadas. Não havendo mais oradores e 

cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a todos e 

encerrou os trabalhos às 20h e 20 min, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, 

Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – 

Secretário. Coronel Pacheco, 22 de maio de 2017. 



 

 
 


