
ATA DA 4ª REUNIÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CORONEL PACHECO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - MG, 

EM 14/8/2017 

Às 19:00h, compareceram na Quadra de esportes do Bairro São Cristóvão 

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. 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 do 

Bairro São Cristóvão. A Presidente do Bairro São Cristóvão, Senhora 

Maria Antônia solicitou para a capela mortuária: mais dois ventiladores, 

bebedouro, uma varanda na entrada capela e limpeza semanal. Solicitou o 

cômodo para a Associação do bairro, limpeza semanal na rua da praça até a 

loja do senhor Raul, lixeira para o ponto de ônibus. A senhora Graça 

solicitou atividades para as crianças e adolescentes do bairro, arrumação 

jardim da capela mortuária e manutenção do cemitério municipal. O Senhor 

Antônio disse que a água não é das melhores mas que está muito satisfeito 

com o bairro.  O Vereador Eder Rodrigues Lopes falou sobre a importância 

da Reunião Itinerante. Apresentou alguns requerimentos já solicitados ao 

Poder Executivo para o Bairro São Cristóvão. Apresentou um oficio 

enviado ao DEER, pedindo guarde reio para a parte superior da praça do 

bairro São Cristóvão. Falou sobre o PPA e esclareceu. Disse que já 

conversou com o Prefeito em relação ao cemitério Municipal. Falou a 

respeito da Audiência Pública sobre Segurança Pública que aconteceu no 

mês de abril de 2017. Disse que ter enviado um ofício para Secretaria de 

Patrimônio da União, para tentar regularização dos imóveis que estão 

localizados na antiga rede ferroviária e explicou a resposta do ofício. Falou 

sobre a importância da Conferência Municipal da Assistência Social 

ocorrida no dia 26/07/2017. Falou sobre o novo site da Câmara Municipal e 

da importância da população estar visitando o mesmo. Disse que o 

Município de Coronel Pacheco oferece aulas de vários esportes, mas que 

ainda não oferece escolinha de futebol. O Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro solicitou ao Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, que 

fizesse a leitura de alguns requerimentos para o Bairro São Cristóvão e já 

enviados ao Poder Executivo. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse 



que a retirada do barranco na rua Darcy e o cômodo para a Associação 

estão no plano de Governo do Prefeito Municipal. Falou sobre os 

requerimentos de sua autoria para o cemitério Municipal. Disse que o 

Município recebe verbas para a realização dos requerimentos. Disse que é 

preciso melhorar a iluminação da praça do Bairro São Cristóvão. Disse que 

é preciso fazer um abaixo assinada para ser enviado ao DEER, pedindo 

redutores de velocidade na MG 353 no Município Coronel Pacheco. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que os pedidos feitos pelos 

moradores serão enviados ao Prefeito. Disse que é preciso consertar da tela 

da quadra de esportes do Bairro São Cristóvão. Disse concordar com o 

requerimento de um funcionário para cuidar da capela mortuária. Disse 

esperar que o Prefeito construa mais gavetas para o cemitério Municipal. 

Disse que já foi requerido a pintura dos redutores de velocidade. Disse que 

o cômodo para a Associação será cobrado do Poder Executivo. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio falou da importância da presença dos 

moradores nas reuniões Itinerante. Disse que na política, todos trabalham 

pela população, mas que existe sim o lado da situação e oposição, mas que 

faz parte do processo político. Citou o exemplo da votação ocorrida na 

Câmara dos Deputados que não autorizou a investigação dos Crimes 

imputados ao Presidente Michel Temer. Disse que esteve no Centro de 

Distribuição do Bahamas e que conversou com Diretores do RH Senhores 

Rafael e Rodrigo. Disse que o novo Bahamas está a 17 Km do município 

de Coronel Pacheco, terá 100 empregos e 5% desses empregos serão 

destinados ao programa jovens aprendiz. Disse que segundo os Diretores 

tentarão ser dada prioridade para os jovens do Município de Coronel 

Pacheco. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, esclareceu como 

funciona o programa jovem aprendiz no Bahamas. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que dos requerimentos enviados ao Executivo só 

20% foi executado. Disse esperar que o cômodo solicitado para a 

Associação seja construído. Sobre a água que foi relatada pelo senhor 

Antônio, acha que o poço artesiano do Bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida poderia atender aos moradores do Bairro São Cristóvão. Falou a 

respeito dos cemitérios do Município de Coronel Pacheco e da 

Comunidade de João Ferreira e disse esperar que os reparos sejam em 

caráter de urgência. Disse que é preciso rever a situação do esporte, uma 

vez que o senhor Marquinhos está atendendo como secretário do esporte e 

diretor do PROAMO. Disse que se estiver sobrecarregando poderia colocar 

mais um funcionário. Disse que o esporte não pode acabar e lembrou que 

no ano anterior havia uma escolinha de futebol no período noturno. Disse 

que em relação ao DEER, é complicado e que as ordens partem de Belo 

Horizonte. Disse que lados opostos na política existem, mas que pedidos 

são encaminhados. Disse que alguns desses pedidos foram executados e 



outros ainda não. O vereador Fagner Florêncio dos Santos disse concordar 

com a prioridade do cemitério devido as condições. Disse que o Executivo 

poderia negociar o terreno próximo a capela mortuária para construção de 

um salão para atender o Município de Coronel Pacheco. Disse que sobre as 

lixeiras já foram enviado requerimentos. Disse que alguns moradores do 

Bairro São Cristóvão solicitaram bancos na Rua Caetano Luiz de Souza até 

próximo a Igreja Matriz, para descanso dos mais idosos. Lembrou que os 

requerimentos apresentados pelos Vereadores Eder Rodrigues Lopes e 

Marcos Aurélio Valério Venâncio, foram assinados por todos os 

Vereadores. O Vereador Helder Campos Camilo Disse ter a missão de ser o 

líder do Prefeito Municipal. Disse que tem conversado muito com o 

Prefeito e que o cômodo solicitado pela Associação será construído. Falou 

sobre as estradas rurais que estão sendo arrumadas. Disse que se o remédio 

solicitado pelo médico não for encontrado no Posto de Saúde, poderá 

comunicar para que seja providenciado. Disse que as promessas de 

campanha do Prefeito serão cumpridas. Disse que os pedidos solicitados 

para a capela mortuária foram feitos no mandato anterior. Disse que já foi 

autorizado a construção de mais gavetas para o cemitério. Disse ter feito 

um requerimento pedindo conserto das bicicletas para uso dos Agentes de 

Saúde. Disse que segundo o Prefeito, se a água faltar, será construído um 

poço artesiano no Bairro São Cristóvão. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

disse que o Município de Coronel Pacheco já recebeu mais uma academia 

ao ar livre. Disse ter conversado com o chefe de obras sobre abastecer o 

Bairro São Cristóvão com a água do poço artesiano do Bairro Vila Nossa 

Senhora Aparecida, e esclareceu o motivo de não poder. Disse que os 

pedidos serão enviados, mas só o Executivo poderá executar. 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 15 

min, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos 

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

14 de agosto de 2017. 

 
   
 

 
 


