
ATA DA 21ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 07/07/2017. 

         

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 

ressalvas, tendo sido aprovada. O Presidente passou a palavra ao Vereador 

Eder Rodrigues Lopes, que utilizando a prerrogativa do art. 38, §1º do 

Regimento Interno, fez considerações a respeito do Projeto de Lei nº 

03/2017, de sua autoria, que “Institui no Município de Coronel Pacheco a 

política de arrecadação e distribuição gratuita de medicamentos a pessoas 

carentes (Farmácia Solidária), e dá outras providências”. Disse que 

apresentará uma emenda ao referido projeto de lei para possibilitar o 

recolhimento e o descarte correto de medicamentos vencidos. Disse que 

conversou com vários médicos que apoiaram a aprovação do projeto de lei. 

Falou de um aplicativo criado pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

que busca facilitar a logística do recolhimento e distribuição de remédios 

da Farmácia Solidária. Em seguida, o Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 148/2017, 

autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie proteção para o registro do poço artesiano, localizado na 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. REQUERIMENTO Nº 149 

/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura 

Municipal providencie para o posto de Saúde da Comunidade de João 

Ferreira:  pia, fechadura para a porta, reparos na instalação elétrica, porta 

para o banheiro com 80 cm, acessibilidade, sabonete líquido ou outro para 

lavar as mãos.  REQUERIMENTO Nº 150 /2017, autoria do Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal providencie a troca 

da caixa de descarga do banheiro feminino, pia para o dentista, sabonete 

líquido e limpeza nos fundos do posto de saúde na comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio. REQUERIMENTO Nº 151/2017, autoria do Vereador 

Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie pintura para 

os redutores de velocidade localizados no município de Coronel Pacheco.  

MOÇÃO DE PESAR Nº 011/2017, autoria de todos os Vereadores, aos 

familiares do senhor Geraldo Antunes. MOÇÃO DE PESAR Nº 012/2017, 



autoria de todos os Vereadores, aos familiares do senhor Odilon Florentino.  

MOÇÃO DE PESAR Nº 013/2017, autoria de todos os Vereadores, aos 

familiares da senhora Efigênia da Conceição. MOÇÃO DE PESAR Nº 

014/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares da jovem Ana 

Júlia Delgado. MOÇÃO DE PESAR Nº 015/2017, autoria de todos os 

Vereadores, aos familiares do senhor Geraldo Firmino da Rocha.  MOÇÃO 

DE PARABENIZAÇÃO Nº 042/2017, autoria do Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro, ao casal Jorge Machado Coelho e Maria de Lourdes 

Coelho. MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 043/2017, autoria do 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro, à senhora Helena Xisto Luciano. 

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 003/2017, autoria do Vereador Eder 

Rodrigues Lopes, ao doutor Adriano Miranda.  SEGUNDA PARTE: 

ORDEM DO DIA:  Discussão e Votação Única dos Requerimentos Nº 

145/2017 e 147/2017.  Primeira votação do Projeto de Lei nº 03/2017, 

autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, que “Institui no Município de 

Coronel Pacheco a política de arrecadação e distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes (Farmácia Solidária), e dá outras 

providências”.   A votação do projeto de lei foi retirada da pauta da reunião 

pelo Presidente da Câmara, a pedido do Vereador Eder Rodrigues Lopes. 

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

que “Dispõe sobre a Reestruturação da Defesa Civil no Município de 

Coronel Pacheco e dá outras providências”. Apresentação do Projeto de Lei 

nº 799/2017, autoria do Poder Executivo, que “Institui o Programa Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família - NAF- no âmbito do Município de Coronel 

Pacheco e dá outras providências”. Apresentação do Projeto de Lei nº 

04/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro que “Institui o 

Programa Agricultura Familiar Urbana na Escola Cidadã”. Apresentação do 

Projeto de Lei nº 05/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

que “Cria o programa colônia de férias”. Apresentação do Projeto de Lei nº 

06/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro que “Cria a 

política de proteção da saúde sexual e reprodutiva e proteção de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) e dá outras providências”.  Apresentação 

do Projeto de Lei nº 07/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro que “Obriga o Município a aplicar teste vocacional nas escolas 

públicas municipais”. Apresentação do Projeto de Lei nº 08/2017, autoria 

do Vereador Raimundo Salema Ribeiro que “Dispõe sobre a reserva de 

vagas para a apresentação de artistas locais em eventos realizados pela 

Prefeitura Municipal”. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE. Orador Inscrito: Dr. Adriano Miranda. Assunto: 

Projeto de Lei nº 03/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, que 

“Institui no Município de Coronel Pacheco a política de arrecadação e 

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes (Farmácia 

Solidária), e dá outras providências”. O orador não compareceu e justificou 



sua ausência. A Secretária Municipal de Saúde explanou o Projeto de Lei 

n° 799/2017. O Vereador Helder Campos Camilo disse que estão sendo 

apresentados ótimos projetos e que não haverá dificuldade em votá-los. 

Demostrou sua indignação quanto à votação ocorrida na Câmara dos 

Deputados que não autorizou a investigação dos crimes imputados ao 

Presidente Michel Temer.  O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

lamentou o falecimento do senhor Antônio José de Barros. Disse que o 

requerimento nº 151/2017, do Vereador Eder Rodrigues Lopes, é 

importante para reforçar o requerimento que apresentou sobre sinalização 

horizontal no Município. Disse não ter encontrado no site do Legislativo a 

moção de repúdio aprovada pela Câmara Municipal contra a Reforma da 

Previdência. Expressou sua indignação quanto ao resultado da votação 

ocorrida na Câmara dos Deputados que não autorizou a investigação dos 

Crimes imputados ao Presidente Michel Temer. Parabenizou a todos os 

pais. O Vereador Davis Cristian de Landa considera que os projetos de lei 

apresentados serão muito importantes para o Município de Coronel 

Pacheco. Se posicionou favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 

799/2017. Perguntou a servidora Margarete Aparecida Coelho se ela se 

sentiu mal por alguma atitude sua. A servidora respondeu que não. 

Também expressou sua indignação quanto ao resultado da votação ocorrida 

na Câmara dos Deputados que não autorizou a investigação dos Crimes 

imputados ao Presidente Michel Temer. O Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro também expressou sua indignação quanto ao resultado da votação 

ocorrida na Câmara dos Deputados que não autorizou a investigação dos 

Crimes imputados ao Presidente Michel Temer. Fez considerações a 

respeitos dos projetos de lei de sua autoria, apresentados na presente 

reunião. O Vereador Rafael Alberto Mourão também expressou sua 

indignação quanto ao resultado da votação ocorrida na Câmara dos 

Deputados que não autorizou a investigação dos Crimes imputados ao 

Presidente Michel Temer. Concordou com o Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio a respeito da sinalização horizontal. Disse que o Prefeito 

esteve na Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio e presenciou o 

problema da chave do poço artesiano. Se disse surpreso em saber que o 

Prefeito ainda não tinha conhecimento desse problema, já que a Câmara 

aprovou um requerimento solicitando o conserto. Fez questionamentos à 

Secretária de Saúde a respeito do atendimento ginecológico para a 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Elogiou a estrutura do Posto de 

Saúde da Comunidade e a manutenção realizada na estrada da Pedra. Disse 

que soube que o patrolamento na estrada do Jardins do Continente terá 

continuidade. Informou que um caminhão bateu e quebrou um poste na 

Comunidade do Jardins do Continente, devido um monte de terra que 

permanece no local. O Vereador Helder Campos Camilo disse o filho do 

senhor Durico está trabalhando como motorista da saúde na Comunidade 



de Ribeirão de Santo Antônio e que o Prefeito está ciente do problema do 

poço artesiano. O Vereador Rafael Alberto Mourão falou da precariedade 

do cemitério da Comunidade de João Ferreira. Que os moradores se 

prontificaram, caso necessário, em fornecer os matérias necessários para os 

melhoramentos no cemitério. O vereador Davis Cristian de Landa disse que 

apresentou um requerimento solicitando o serviço do castra móvel para o 

Município de Coronel Pacheco. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

esclareceu que um castra móvel atenderá o Município de Coronel Pacheco 

nos próximos dias. O Vereador Rafael Alberto Mourão questionou a 

Secretária de Saúde a respeito do atendimento odontológico para a 

Comunidade de João Ferreira. Esta respondeu que está sendo 

providenciada uma nova pia para o consultório. O Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos parabenizou a Secretária de Saúde pelo trabalho que 

vem realizando. Disse que o do Projeto de Lei nº 799/2017, autoria do 

Poder Executivo será votado o mais rápido possível. Parabenizou a todos 

os Vereadores pela reforma da Câmara Municipal. Parabenizou todos os 

pais. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que participou da abertura do 

14º workshop na Embrapa, que participaram diversas pessoas vindas de 

diferentes lugares, inclusive de outros países. Disse que participou também 

da 5º Conferência Municipal de Assistência Social do Município de 

Coronel Pacheco. Considera que a obra de reforma do cemitério deve ser 

realizada em caráter de urgência, e que é muito importante que se faça um 

mapeamento do cemitério Municipal. Disse que no Município de Coronel 

Pacheco oferece aulas de vários esportes, mas que ainda não oferece 

escolinha de futebol e aulas de natação. O Vereador Davis Cristian de 

Landa disse ter vários pais levando seus filhos para fazer escolinha de 

futebol no Município de Goiana. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio falou da importância de organizar o cadastramento do cemitério 

municipal. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que requereu diversas 

vezes lixeiras grandes para servir as comunidades rurais, mas que 

infelizmente ainda não foi atendido. O Vereador Eder Rodrigues Lopes 

sugeriu que fossem realizadas quinzenalmente reuniões com Vereadores e 

secretários municipais para discutirem os problemas do Município. 

Considera importante a realização de outra audiência pública sobre 

segurança pública. O Vereador Felipe Fonseca Guerra comunicou que será 

instalada uma academia ao ar livre no bairro Santa Rita, outra na praça do 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida e outra na comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio. Falou da ação social realizada na comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio com atendimento médico oftalmológico e que esta se 

repetira no centro de Coronel Pacheco. Pediu a colaboração de todos para o 

aperfeiçoamento do novo site da Câmara. Comunicou a conclusão da obra 

de reforma da Câmara, falou da sua importância para a comunidade e que 

já foi feito o empréstimo do plenário para a realização de vários eventos de 



interesse público. Disse que a peça para o conserto do poço artesiano da 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio já estaria comprada e que será 

refeita toda a instalação elétrica. Disse que pela lei que trata sobre o acesso 

a informação público, a Câmara tem prazo legal de vinte dias para 

responder os pedidos de acesso a informação e entregar documentos, se não 

for possível entrega-los imediatamente.  Que as correspondências 

endereçadas ao Presidente da Câmara devem ser entregues a ele e não 

devem e despachadas por ele não cabendo a nenhuma outra pessoa a 

usurpação dessa competência. Comunicou que a próxima reunião será 

Itinerante no bairro São Cristóvão. Desejou felicidades a todos os pais. Não 

havendo mais oradores e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 

agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20h e 40 min, Felipe Fonseca 

Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder 

Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 07 de agosto de 2017. 

 
   
 

ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELO 

VEREADOR DAVIS CRISTIAN DE LANDA, APROVADA EM 

PLENÁRIO, PARA CONSTAR PARTE DA FALA DO VEREADOR 

FELIPE FONSECA GUERRA: 
 

... O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que um Vereador do Município 

de Goiana ficou impressionado com a obra da Câmara do Município de 

Coronel Pacheco. Disse que os Vereadores Câmara Municipal de Coronel 

Pacheco não tem viagens. Disse que na semana passada os Vereadores do 

Município de Goiana viajaram para Belo Horizonte e que visitaram vários 

lugares como Gameleira, evento de cavalos Manga Larga Marchador e 

jogos, tudo com dinheiro público... 

 

 
 

 

 

 

 
 


