
 

ATA DA 23ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 21/08/2017. 

        

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, houve 

requerimento de ressalva pelo Vereador Davis Cristian de Landa. O 

Presidente colocou o requerimento em votação, tendo sido aprovado.  Em 

seguida, o Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: 

REQUERIMENTO Nº 152/2017, autoria dos Vereadores Felipe Fonseca 

Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo, Ramon 

Teixeira Barbosa e Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal 

providencie limpeza e manutenção do córrego de servidão que passa pelo 

terreno dos herdeiros do Senhor Alcebíades Campos (Beijo) e pelo terreno 

da Cúria Metropolitana de Juiz de Fora, localizado na Comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio. REQUERIMENTO Nº 153 /2017, autoria do 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal 

providencie reparo e manutenção das descargas dos banheiros (vestiários) 

na quadra de esporte Josemar Placidino de Souza, situada no bairro Centro.  

REQUERIMENTO Nº 154 /2017, autoria do Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie instalações de 

portas internas nos banheiros (vestiários) na quadra de esporte Josemar 

Placidino de Souza, situada no bairro Centro. REQUERIMENTO Nº 

155/2017, autoria do Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a 

Prefeitura Municipal providencie instalações de lixeiras no novo escadão 

situado na rua Constantino Francisco Pinto, no bairro Santa Rita.  

REQUERIMENTO Nº 156/2017, autoria dos Vereadores Davis Cristian de 

Landa, Rafael Alberto Mourão, Raimundo Salema Ribeiro e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie reparos 

na torre de TV, nos canais da Record e Rede Globo. REQUERIMENTO Nº 

157/2017, autoria dos Vereadores Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca 

Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Ramon Teixeira Barbosa e Eder 

Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie conserto das 



bicicletas e moto de uso dos agentes de Saúde do Município de Coronel 

Pacheco. REQUERIMENTO Nº 158/2017, autoria dos Vereadores 

Raimundo Salema Ribeiro, Davis Cristian de Landa, Rafael Alberto 

Mourão e Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal 

providencie reparos na praça Central, parte elétrica com fios expostos e 

academia ao ar livre com aparelhos danificados. REQUERIMENTO Nº 

159/2017, autoria dos Vereadores Raimundo Salema Ribeiro, Davis 

Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, que a Prefeitura Municipal instale um ponto de ônibus em frente 

ao Banco do Brasil, com a extensão do telhado já existente.  

REQUERIMENTO Nº 160/2017, autoria dos Vereadores Raimundo 

Salema Ribeiro, Davis Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie uma 

nova pista de skate com mais obstáculos radicais.  REQUERIMENTO Nº 

161/2017, autoria dos Vereadores Davis Cristian de Landa, Raimundo 

Salema Ribeiro Rafael Alberto Mourão e Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie castração de animais 

através do AMPAR para o Município de Coronel Pacheco as e todas as 

Comunidades do Município de Coronel Pacheco. REQUERIMENTO Nº 

162/2017, autoria dos Vereadores Raimundo Salema ribeiro, Davis Cristian 

de Landa, Rafael Alberto Mourão e Marcos Aurélio Valério Venâncio, que 

a Prefeitura Municipal procurando valorizar seus funcionários, institua no 

âmbito de Coronel Pacheco, o auxílio alimentação.  

O auxilio alimentação de percepção mensal dos Servidores Públicos 

efetivos e contratados e em comissão e conselheiros tutelar da Prefeitura 

Municipal de Coronel Pacheco, sob a forma de cartão magnético 

recarregado mensalmente. Os servidores pensionistas não poderão usufruir 

o direito. O auxílio – alimentação será concedido mensalmente aos 

servidores públicos, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

sofrendo correção anual mediante decreto do chefe do Poder executivo. O 

valor do auxílio alimentação será corrigido anualmente, no mesmo 

percentual do reajuste dos vencimentos municipais, sempre no mês de 

fevereiro de cada ano. O benefício será concedido uma única vez, em caso 

de acúmulo licito de cargo, empregos ou funções públicas.  Nos casos de 

admissão ou demissão, o valor do vale alimentação será proporcional aos 

dias trabalhados durante o mês. O valor referente a concessão do auxílio 

alimentação, não se incorpora ao vencimento ou remuneração dos 

beneficiários, para quaisquer efeitos e sobre ele, não incidirá contribuição 

trabalhista ou previdenciária, nem será caracterizada como salário utilidade 

o prestação salarial in-natura.  Não farão jus ao auxilio alimentação os 

beneficiários que estejam afastados sem remuneração. O servidor também 

não fará jus ao recebimento integral ou parcial do auxílio alimentação em 



casos de falta sem justa causa. O auxílio alimentação será cancelado pela 

autoridade competente, quando ocorrer exoneração, demissão, 

disponibilidade, declaração de vacância do cargo ou falecimento do 

beneficiário, exoneração ou destituição de cargo em comissão quando não 

possuir vinculo efetivo e acumulação de benefício idêntico ou semelhante. 

No caso de retorno de afastamento sem remuneração, o benefício auxilio 

alimentação será devido ao servidor, apenas a partir do mês subsequente ao 

do efetivo retorno devidamente anotado no departamento de pessoal 

independente do dia.  REQUERIMENTO Nº 163/2017, autoria dos 

Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos 

Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie 

em caráter de urgência reparos na rua José Soares da Costa, em frente à 

residência do Senhor Astolfo no bairro São Cristóvão. REQUERIMENTO 

Nº 164/2017, autoria de todos os Vereadores, que a Prefeitura Municipal 

providencie um cômodo para a Associação dos Moradores do Bairro; Para 

a capela mortuária: que seja providenciado mais ventiladores, tanto para  a 

sala quanto para o quarto, janelas maiores para o quarto, bebedouro, 

varanda para a frente da capela, uma faxina semanal e reforma das 

jardineiras; Que a Prefeitura Municipal providencie em caráter de urgência 

mais gavetas e manutenção do cemitério; Que a Prefeitura Municipal 

providencie lixeiras para o ponto de ônibus; Que a Prefeitura Municipal 

providencie conserto das telas da quadra do bairro São Cristóvão; Que a 

Prefeitura Municipal providencie a limpeza da rua Caetano Luiz de Souza 

uma vez por semana;  Que a Prefeitura Municipal providencie atividades 

para as crianças e adolescentes; Que a Prefeitura Municipal providencie 

uns bancos (assentos) para rua    Caetano Luiz de Souza.  MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 044/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, ao Grupo do Terço dos Homens.  MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 045/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues 

Lopes, à Senhora Edna Lúcia Viana Ferreira Luciano.  MOÇÃO DE 

PESAR Nº 016/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares do 

Senhor Francisco Maurício de Castro. MOÇÃO DE PESAR Nº 017/2017, 

autoria de todos os Vereadores, aos familiares do José Rômulo Delage. 

SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA: Discussão e Votação Única dos 

Requerimentos Nº 148/2017, 149/2017,150/2017 e 151/207. TERCEIRA 

PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes apresentou um oficio nº106/2017, de sua 

autoria, encaminhado ao Poder Executivo em 18/08/2017. Falou sobre o 

REQUERIMENTO Nº 162/2017, autoria dos Vereadores Raimundo 

Salema ribeiro, Davis Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

esclareceu o requerimento. O Vereador Eder Rodrigues Lopes falou sobre o 



problema do poço artesiano da Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. 

Disse ter entrado em contato com o funcionário da Prefeitura mas não 

obteve uma resposta. Disse que em o Conselho Tutelar, está com problema 

com computador e internet.  Disse que foi reivindicado pelas Conselheiras 

Tutelar um reajuste salarial. Disse ter conversado com o jurídico da 

Câmara Municipal a respeito e foi esclarecido. Pediu que fosse enviado um 

requerimento reivindicando um reajuste salarial das Conselheiras Tutelar, 

de acordo com as possibilidades. Disse esperar que as reivindicações dos 

moradores do Bairro São Cristóvão na reunião Itinerante, sejam atendidas. 

Disse que segundo o Prefeito, já foi feita as medições para a construção de 

mais gavetas para o cemitério Municipal. Disse que no ano de 2012 foi 

iniciado um cadastro dos túmulos do Município de Coronel Pacheco, mas 

com a transição de Gestão, os cadastros se perderam. Pediu que fosse 

votado o mais rápido possível a Prestação de Contas do Exercício do ano 

de 2015. Esclareceu o pedido da moção de parabenização nº 045/2017, de 

sua autoria. Lamentou o falecimento dos senhores José Rômulo Delage e 

Senhor Francisco Maurício de Castro. Falou sobre a pintura de 

acessibilidade de cadeirantes, que foi um requerimento atendido. Disse que 

segundo o Senhor Melquíades, Secretário de obras, será iniciada a pintura 

de sinalização horizontal, requerida pelo Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio. Disse que antes de colocar o Projeto de Lei nº 03, de sua autoria, 

gostaria fazer uma reunião com as comissões, secretária de Saúde e a 

responsável pela Vigilância Sanitária do Município de Coronel Pacheco. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão parabenizou pela pintura de marcação dos 

cadeirantes, parabenizou aos meninos moradores da Comunidade do 

Jardins do Continente, pela roçagem do campo de futebol da Comunidade. 

Falou sobre a importância da prevenção. Disse que o motorista da 

ambulância precisou usar a sirene da ambulância e não pode devido a um 

defeito. Deixou um telefone de contato da empresa Bel Máquinas para 

possível conserto da bomba do poço artesiano da Comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio. Disse que os moradores estariam carregando água em 

baldes. Pediu se possível um caminhão pipa para atender ao moradores da 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, uma vez que a antiga água foi 

desativada. Pediu um requerimento para localização das ruas da 

Comunidade do Jardins do Continente. Disse que as máquinas chegaram na 

Comunidade do Jardins do Continente para terminar o serviço mas que não 

ficaram e foram levadas para a Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. 

Elogiou as estradas da Pedra e da Comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que pequenas coisas 

não são feitas pela Prefeitura como a roçagem do campo de futebol da 

Comunidade do Jardins do Continente.  Falou sobre a importância das 

gavetas do cemitério Municipal. Falou sobre a importância do conserto da 



bomba do poço artesiano da Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. 

Parabenizou aos Vereadores Eder Rodrigues Lopes pelo ofício nº106/2017, 

e ao Raimundo Salema Ribeiro pelo requerimento nº 162/2017, sobre a 

valorização dos funcionários. Disse esperar que o sindicato também cobre 

do Executivo a valorização dos funcionários. Falou sobre a rua Doutor 

Fernando Iscarlatelli que ainda não foi asfaltada. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão pediu ao Vereador Eder Rodrigues Lopes que a 

farmacêutica também pudesse participar da reunião antes da primeira 

votação do o Projeto de Lei nº 03/2017. O Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro disse que segundo o secretário de obras, será dada a continuidade 

do serviço da estrada na Comunidade do Jardins do Continente e logo após 

a máquina irá para as estradas do Sertãozinho e Comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio. Disse que pedirá que o caminhão possa ir até 

Comunidade do Jardim do Continente para fazer a poda do bambuzal. 

Parabenizou a secretária de Educação pelas aulas de reforço que terá início 

na próxima segunda feira. Disse que os funcionários da Prefeitura já foram 

até a Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio para tentar sanar o 

problema da água. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse a Prefeitura só 

ficou sabendo do problema da água na Comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio no último sábado. Disse que o funcionário responsável já foi até o 

local com um técnico. Disse que a bomba do poço artesiano queimou e que 

o valor de uma bomba é de dez mil reais. Disse que a nota fiscal da bomba 

queimada sumiu. Disse que a troca da bomba tem que ser feita pelo 

caminhão. Disse que os funcionários da Prefeitura já foram ligar a antiga 

água até que seja resolvido o problema do poço artesiano. Disse que será 

comprada uma nova bomba. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro falou 

sobre o requerimento Nº 162/2017, autoria dos Vereadores Raimundo 

Salema ribeiro, Davis Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio. Disse que é preciso manutenção nos poços 

artesianos do município de Coronel Pacheco. O Vereador Helder Campos 

Camilo considera o problema da bomba do poço artesiano uma fatalidade. 

Falou sobre a estrada do Jardins do Continente. Disse apoiar a valorização 

dos funcionários. Disse que no ano anterior foi pedido a valorização dos 

funcionários mas não foi atendido. Disse que a valorização dos 

funcionários está no plano de governo do Prefeito e que será concluído. 

Disse que as varandas para a capela mortuária e posto de saúde serão 

construídas. Disse que o prefeito tem a intenção de construir outra capela 

mortuária e repassar a já existente para a Associação do bairro São 

Cristóvão. Disse que as novas gavetas do cemitério serão doadas. Falou 

sobre os carros da Prefeitura que estão ruins. Disse que a Prefeitura está 

trabalhando com orçamento da gestão anterior. Disse que segundo o 

Prefeito, as portas da Prefeitura estão abertas para quem quinze saber sobre 



os gastos. Disse que a rua doutor Fernando Iscarlateli será asfaltada. Disse 

que a castração de cães acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro e que 

depois acontecerá em toda zona rural. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

disse achar um absurdo o sumiço da nota fiscal da bomba. Disse não 

concordar que foi uma fatalidade o que aconteceu com a bomba do poço 

artesiano e esclareceu. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro solicitou 

uma moção de parabenização para o senhor Rafael Cantarino pelo serviço 

de máquina doados à Prefeitura Municipal. O Vereador Marcos Aurélio 

Valério falou sobre o ônibus que está com várias poltronas danificadas. 

Disse ter enviado um oficio juntamente com os Vereadores Rafael Alberto 

Mourão, Davis Cristian de Landa, Raimundo Salema Ribeiro e Ramon 

Teixeira Barbosa solicitando a retirada do ônibus “Titanic” de circulação e 

que gerou críticas. Esclareceu o motivo do oficio enviado. Disse que os 

usuários dos ônibus deveriam se conscientizar. Leu e esclareceu uns pré 

requisitos de um e-mail enviado pelo Grupo Bahamas. Disse que marcará 

uma reunião com o Prefeito Municipal para apresentar as propostas que o 

Grupo Bahamas tem para o Município de Coronel Pacheco. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro falou sobre a demora do conserto dos ônibus do 

Município. O Vereador Felipe Fonseca Guerra perguntou como funcionaria 

o curso que o Grupo Bahamas oferece aos jovens aprendiz e o Vereador 

Marcos Aurélio Valério esclareceu. O Vereador Eder Rodrigues Lopes 

disse que em fevereiro esteve na Associação de Proteção Guardas Mirins e 

esclareceu o que foi repassado pelo senhor Renato. Marcos Aurélio Valério 

esclareceu que não terá indicação para o projeto Bahamas e que os 

candidatos passarão por um processo seletivo avaliado pelo Bahamas. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra leu uma mensagem recebida pelo 

whatsapp sobre doação de latas de leite Nam. Falou sobre o castra móvel 

que estará atendendo no Município de Coronel Pacheco nos dias 14 e 15 

/09. Disse que as inscrições para a castração estão sendo feitas na Prefeitura 

Municipal. Agradeceu a presença de todos. Não havendo mais oradores e 

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

encerrou os trabalhos às 20h e 25 min, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, 

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

Secretário. Coronel Pacheco, 21 de agosto de 2017. 

 

 
 


