
ATA DA 3ª REUNIÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CORONEL PACHECO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTO 

ANTÔNIO - MG, EM 12/6/2017 

Às 19:00h, compareceram na Escola Municipal Edgard de Paiva Aguiar 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. Estava presente 

o Sargento Carlos Frederico Neves Vianna e o Cabo Sales. Havendo número 

regimental, 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”. O Presidente deu boas vindas a todos e em seguida 

solicitou ao Vereador Fagner Florêncio dos Santos que fizesse a leitura de um Versículo 

Bíblico. Não havendo correspondências a serem lidas, passou-se a Tribuna Livre, com 

manifestações dos representantes da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. O 

Presidente pediu ao Vereador Eder Rodrigues Lopes que apresentasse alguns 

requerimentos feitos pelos Vereadores no ano de 2017, para a comunidade. Em seguida 

o Presidente passou a palavra aos moradores. O senhor Claudio disse que reside na 

comunidade a cinco anos. Parabenizou o trabalho que está sendo realizado na estrada da 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que que está havendo uma perda 

muito grade da água que abastece a comunidade. Disse que é preciso ligar a bomba 

poço manualmente e não tem um horário para desligar e com isso a água fica 

transbordando. O senhor José Carlos agradeceu a equipe que está trabalhando na estrada 

da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que nunca foi realizado um 

trabalho tão bom nas estradas. Disse ter ficado sabendo que a máquina e a 

retroescavadeira já está sendo emprestadas para outros locais. Pediu prioridade nas 

estradas vicinais. Pediu para deixarem a mesma equipe que está trabalhando nas 

estradas. A senhora Nilda pediu mais um dia de ginástica para os moradores e disse que 

um dia só é pouco e que as vezes o professor não comparece devido carro quebrado. 

Pediu que o fisioterapeuta pudesse atender mais um dia na comunidade. Elogiou a 

estrada e pediu que não fosse esquecida a estrada de dentro. Disse que na administração 

passada pediu manutenção para a estrada de dentro e que o prefeito disse que a máquina 

havia passado. O senhor Welton agradeceu a equipe que está trabalhando nas estradas. 

Disse que a estrada de dentro nunca havia sido arrumada e que agora arrumaram. Disse 

que a estrada é muito importante para a comunidade, mas que também não pode deixar 

faltar médico e dentista. Disse que na administração passada ouvia-se dizer que Prefeito 

e Vereadores não trabalhavam unidos. Disse que isso não pode acontecer. A senhora 

Stela disse ter ouvido comentários que o entorno do Posto de Saúde estaria 

contaminado. Disse que o Posto de Saúde está precisando de uma ampliação. Disse que 

se fecharem o Posto de Saúde os moradores ficarão muito prejudicados. O senhor 

Juracir solicitou aparelho de ginástica ao ar livre para a comunidade.  O senhor Luiz 

Otávio agradeceu pelo trabalho que está sendo realizado na estrada e pediu que fosse 

dado a continuidade. O senhor Édson também agradeceu pela estrada. Disse que será 

preciso observar quando chover para saber onde existe problemas na estrada para ser 

corrigido. Disse entender que a verba que vem para o município é pouca. Disse que o 

Prefeito da administração passada dizia que não era apoiado pelos Vereadores. Disse 

que o Prefeito atual já provou em cinco meses de administração que é possível 

trabalhar. Agradeceu aos Vereadores pelo apoio.  Pediu a instalação de uma antena de 

telefone móvel na comunidade. Disse nunca ter participado de Reunião Itinerante, mas 



que compareceu para agradecer o trabalho que está sendo realizado. O senhor Rodrigo 

disse que a estrada está excelente. Requereu uma quadra de esportes para a comunidade. 

O senhora Marlene agradeceu aos Vereadores Rafael Alberto Mourão e ao Felipe 

Fonseca Guerra por estarem sempre ajudando a comunidade. Agradeceu ao senhor 

Gilvane, morador da comunidade e funcionário da Prefeitura que ajudou muito na festa 

de Santo Antônio. O senhor Edenir disse que a água do poço artesiano está com um 

gosto meio diferente e pediu se possível uma análise da água. O Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos disse ter ficado satisfeito com a presença da população. Disse que 

na próxima reunião terá mais resultados positivo para apresentar. Disse que todos os 

pedidos serão enviados ao setor competente. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse 

ter assumido um compromisso com a população. Disse saber da importância do 

produtor rural. Disse que o município tem uma engenheira florestal, técnico de 

agropecuária. Disse ter conseguido cópia do cadastro onde fala que são três mil e 

trezentos litros de leite diário na comunidade. Disse que infelizmente os requerimentos 

demoram para ser atendidos devido a demanda. Disse que a obrigação do Vereador é 

fiscalizar. Disse que quando assumiu como Vereador, ouviu muitas reclamações sobre 

as estradas vicinais. Disse ter outras estradas que precisam ser arrumadas e conservadas 

no município de Coronel Pacheco. Disse que o problema da iluminação pública está 

sendo aos poucos resolvidas. Sobre o ônibus que faz a linha até a estrada da Pedra 

Branca, disse ter visitado alguns locais na comunidade e fez algumas medições. Disse 

que irá levar a proposta até a empresa do ônibus. Leu a proposta. Esclareceu que 

transporte público possui uma lei que determina que os ônibus urbanos não podem 

ultrapassar limites de municípios. Disse que existe um pedaço da Estrada da Pedra que 

precisa ser finalizada o calçamento e assim facilitar o transporte do coletivo. Disse que 

não adianta levar a proposta até a empresa, mas vai conversar com os responsáveis. 

Disse que esteve presente no Fórum Regional no município de Juiz de Fora, onde estava 

presente o Governador do estado de Minas Gerais, Pimentel. Disse que havia quarenta 

órgãos prestando serviços e que visitou o órgão de comunicação onde conversou com o 

senhor Thiago Nunes sobre o Minas Comunica. Disse que já esteve com o Vereador 

Rafael Alberto Mourão tentando conseguir uma torre de Celular para a comunidade. 

Disse que para conseguir uma torre de celular, o local precisa ser Distrito e que a 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio não é Distrito. E que para ser Distrito é 

preciso passas um projeto pela Câmara Municipal. Disse que irá tentar através do 

Executivo. Disse que os vereadores irão levar todos pedidos ao Executivo. Disse que o 

senhor Welton tem seu número do telefone e quem precisar pode ligar para ele. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão disse aproveitar a presença da Policia Militar para 

pedir o patrulhamento na comunidade a noite. Disse que a Policia Militar não 

compareceu na Festa na comunidade de Santo Antônio, mas que foi enviado ofício. 

Disse que o projeto de música que acontece no Município de Coronel Pacheco, poderia 

ser realizado na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio também. Disse que seria 

mais fácil levar o projeto até a comunidade que levar as crianças até o Município de 

Coronel Pacheco para participar do Projeto. Disse que irá conversar sobre o PROAMO 

para o senhor Nilson que está realizando uma obra em sua residência. Disse que alguns 

requerimentos que fez ao Executivo que virou arquivo de gaveta. Disse que esteve no 

Município de Coronel Pacheco e que ficou sabendo que um morador queria conversar 

com o Prefeito e que a Chefe de gabinete, senhora Mara não passou o recado. Disse ter 

feito o pedido das lixeiras grandes para alguns pontos da comunidade. Disse que que 

não está havendo atendimento odontológico devido à falta de uma pia no consultório. 

Disse ter ido com o Vereador Eder Rodrigues Lopes até o Vereador Wagner, Vereador 



do Município de Juiz de Fora, que esclareceu que a nova estrada que será ligada a MG 

353 irá ajudar na telefonia. Disse que seria interessante se a ginecologista atendesse na 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que para todas as moradoras serem 

atendidas na comunidade de João Ferreira fica muito sobrecarregado. Disse ser preciso 

aumentar o atendimento ginecológico no Município de Coronel Pacheco. Disse já ter 

conversado com o Diretor de Agricultura, senhor Elias, sobre as barragens na 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que as estradas estão muito boas. 

Disse que é preciso ter um funcionário para dar manutenção na comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio. Disse que não é difícil a construção de uma quadra de esportes e que 

parece que a comunidade já tem o local. Disse que os moradores da Comunidade de 

João Ferreira podem usar a quadra de esportes da Escola Edgard Paiva Aguiar. 

Parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira Barbosa e ao Gláucio, morador do bairro Vila 

Nossa Senhora Aparecida pela ajuda que deram nas festas juninas das Escolas Escola 

Edgard Paiva Aguiar e na Municipal Professor Renato Eloy de Andrade. Disse que os 

postes de energia elétrica só foram arrumados depois de enviado ofício à Prefeitura. O 

Vereador Helder Campos Camilo elogiou ao prefeito e disse que é obrigação a 

realização das obras. Esclareceu sobre um medicamento errado que foi fornecido a um 

paciente. Disse que na próxima Reunião Itinerante na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio, irá mostrar o Plano de Governo do Prefeito para ver o que não foi executado. 

Esclareceu que até o final do ano o posto de saúde estará arrumado. Disse que o motivo 

pelo qual a patrol saiu da comunidade de Ribeirão de santo Antônio, é que tem muitas 

pessoas também estão requerendo patrolamento nas estradas. Disse que já está ganho 

umas academias ao ar livre e que sugeriu que fosse instalada na comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio. Disse que foi vendido um caminhão e uma retroescavadeira. Disse 

achar que não deveria ter sido vendido. Disse que os Vereadores tentaram trabalhar 

unidos com o Prefeito na administração passada mas que ele não aceitou. Disse que os 

Vereadores aprovaram todos os projetos enviados que seriam bons para o Município. 

Disse que só não aprovaram uma verba de quinhentos mil reais que não tinha um 

planejamento. Disse que todos os prefeitos anteriores tivessem arrumada as estradas, 

hoje seria só manter. Disse que os Vereadores estão tentando trazer fábricas e creches 

para o município de Coronel Pacheco. O Vereador Davis Cristian de Landa agradeceu o 

Professor Ademar por ter cedido o espaço para que fosse instalada a caixa d’água para o 

poço artesiano e a torre para a instalação da internet. Disse que está tentando uma 

antena da Vivo com um deputado. Disse ser mentira quando o Vereador Helder Campos 

Camilo disse que a academia ao ar livre seria instalada na comunidade. Disse ser 

mentira quando o Vereador Helder Campos Camilo fala que o primeiro local a ser 

instalada a academia ao ar livre seria a comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse 

que todos os Vereadores sabem que a academia seria instalada no campo do Município 

de Coronel Pacheco. Disse achar errado colocar a academia ao ar livre no campo, já que 

o campo fica em um local muito alto. Parabenizou a equipe que está trabalhando na 

estrada. Disse achar muito válida a quadra de esportes na Comunidade. Disse que todo o 

pedido irá para o Executivo. Disse esperar que sejam atendidos. Disse que alguns 

requerimentos não foram respondidos. Disse estar à disposição de todos. O vereador 

Ramon Teixeira Barbosa agradeceu a equipe que está trabalhando na estrada. Disse que 

está à disposição da comunidade. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

ser oposição, mas uma oposição racional pensando no bem para o município. Disse ter 

ficado satisfeito em ver a Comunidade unida e participativa. Disse que em relação ao 

gosto da água, pode ser que no cano tenha sujeira devido ser o mesmo cano da água 

anterior. Disse achar válido que se faça uma análise da água. Disse que em relação a 



energia elétrica, está havendo reclamações que o não estão atendendo o telefone pelo 

número fornecido pela CEMIG. Disse que a Prefeitura poderia capacitar uma pessoa 

para que fizesse esse tipo de serviço, já que a empresa não está atendendo de forma 

adequada. Esclareceu ao morador o motivo pelo qual não se apoia um só deputado. 

Agradeceu a secretária de saúde, senhora Ana Carla, quanto ao requerimento que fez em 

relação a uma moradora da comunidade de Ribeirão de São José, que já foi resolvido. 

Disse que poderá chegar até a comunidade sobre desentendimentos em pensamentos e 

não desentendimentos pessoais é devido querer o bem ao Município. Disse que fez um 

requerimento feito na reunião do dia 12/05/2017, no qual foi solicitado qual a frota 

municipal e qual setor pertence cada frota. Disse que esse requerimento ainda não foi 

respondido. Disse ter sido realizada uma licitação a respeito de combustível e esse 

combustível teria sido separado por setores e por esse motivo é preciso saber qual 

veículo pertence a qual setor, para que se possa exercer o trabalho de fiscalizar. Disse 

que a Prefeitura Municipal possui dois Pálios nº 1528 e 1524.Disse que como irá 

fiscalizar se não sabe qual o setor que estaria gastando o combustível. Parabenizou a 

administração pela estrada e a equipe que está trabalhando. Disse concordar que deve 

ser dada a manutenção. Esclareceu ao morador o motivo de saber em qual veículo está 

sendo gasta a gasolina. Disse que todo cidadão tem que fiscalizar os Vereadores. Disse 

que quando se fala em oposição e situação é partidário e que todos os Vereadores estão 

trabalhando por Coronel Pacheco. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que é a 

semana do combate ao trabalho infantil do dia 08 ao dia 18/06. Disse que estrada é 

obrigação do Prefeito e que arrumar as estradas está no Plano de Governo e que está 

cumprindo. Parabenizou a equipe que está trabalhando na estrada. Disse que no Plano 

de Governo fala em dar total apoio a Polícia Militar, mas disse que o xérox da Polícia 

Militar não está funcionando. Disse que quando for necessário reclamar sobre lâmpadas 

de postes, é só falar com a senhora Gisélia, funcionária da Prefeitura. O Vereador Felipe 

Fonseca Guerra disse que sobre o ônibus que faz a linha até a Estrada da Pedra, será 

estudado um meio para que se troque os horários, de modo que atenda melhor a 

Comunidade. Disse que conversou com o Padre sobre o loteamento e que o Padre disse 

que foi feito um Projeto quando o senhor Gilmar foi Prefeito e que no Projeto, a 

Prefeitura faria a infraestrutura do loteamento e teria direito em 4 lotes. Disse que a 

Prefeitura só teria direito a esses lotes depois da infraestrutura pronta e esse contrato não 

está assinado. Disse que o Padre esclareceu que se a Prefeitura não assumir a 

infraestrutura, os lotes voltarão para a igreja. Disse que a respeito do SIM, disse que foi 

com o Vereador Ramon Teixeira Barbosa e o Diretor de Agropecuária a um encontro 

com o Prefeito da cidade de Guarani, que é o Presidente da AMPAR. Disse que foi 

incluído o Município de Coronel Pacheco para a primeira etapa do SIM. Disse que a 

sede é no município de Guarani e que será convidado os pequenos produtores rurais 

interessados. Disse que será permitido a venda para sete cidades cadastradas. Disse que 

todos os projetos enviados pelo Prefeito da administração passada foram aprovados, 

exceto o projeto que um empréstimo no valor de quinhentos e cinquenta mil reais para 

ser pago a partir de janeiro de 2017. Disse que seria para fazer um loteamento que ainda 

não foi liberado. Disse que em dezembro foi feito um projeto no valor de duzentos e 

noventa e cinco mil reais para um calçamento. Disse que já estava liberado e só faltava 

a assinatura do Prefeito. Disse que a Caixa Econômica Federal fez várias ligações para a 

Prefeitura sem êxito. Disse que o Prefeito anterior negou esse dinheiro alegando que não 

tinha onde fazer o calçamento, já que o valor seria para calçar o loteamento. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra disse achar que com esse valor daria para calçar vários locais. 

Disse que foi devolvido porque o Prefeito perdeu as eleições. Disse que procurou saber 



qual o motivo de ter carro da saúde trabalhando para a educação e que em seis meses 

foram gastos cem mil reais em manutenção de veículos. Disse que ainda tem carro que 

não foi arrumado. Disse que o ônibus novo bateu o motor e tinha areia no motor. Disse 

que foi gasto vinte e cinco mil reais para arrumar a retroescavadeira. Disse que o 

secretário de agropecuária está trabalhando no próprio carro já que o carro que deveria 

trabalhar está quebrado. Disse que a patrol não tinha nenhum pneu. Disse ter um 

conhecido proprietário de uma clínica olfitomológica que irá realizar consultas gratuitas 

na Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, e depois irá levar uma ótica com preços 

acessíveis. Agradeceu a equipe que está arrumando a estrada da Comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio. Disse que todo final de ano é votado um orçamento para o 

ano seguinte. Disse que pode ser remanejado a verba de um local para outro. Disse ter 

sido processado pelo Prefeito da gestão anterior por ter remanejado a verba do gabinete 

para que fosse feito o poço artesiano na Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. 

Disse que o prefeito anterior perdeu esse processo. Não havendo mais oradores e 

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

trabalhos às 21h e 15 min, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos 

Santos Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 12 de 

junho de 2017. 

 

 

 

 

 


