
ATA DA 24ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 28/08/2017. 

        

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, não havendo 

ressalva e tendo sido aprovada. O Secretário Helder Campos Camilo fez a 

leitura das correspondências, convite para o Desfile Cívico do Município 

de Coronel Pacheco e agradecimento pelo empréstimo do são do Plenário 

para o CRAS. Em seguida, o Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 165/2017, autoria dos Vereadores 

Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos 

Santos, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura 

Municipal providencie creche para o Município de Coronel Pacheco.  

REQUERIMENTO Nº 166 /2017, autoria dos Vereadores Eder Rodrigues 

Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder 

Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie um carrinho adequado para transportar caixão.   

REQUERIMENTO Nº 167/2017, autoria dos Vereadores Rafael Alberto 

Mourão, Raimundo Salema Ribeiro, Marcos Aurélio Valério Venâncio e 

Davis Cristian de Landa, que a Prefeitura Municipal providencie placas de 

localização com nome das ruas do Jardins do Continente.  

REQUERIMENTO Nº 168/2017, autoria dos Vereadores Helder Campos 

Camilo, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Eder 

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie a marcação nos cruzamentos das ruas do Município de Coronel 

Pacheco com (PARE).  REQUERIMENTO Nº 169/2017, Autoria dos 

Vereadores Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

Florêncio dos Santos, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, 

que a Prefeitura Municipal providencie a transferência da garagem e 

escritório da Prefeitura Municipal, para o espaço localizado atrás da 

Prefeitura, onde ficam os ônibus escolar. MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 045/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, ao senhor Rafael Cantarino. MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 

046/2017, autoria do Vereador Felipe Fonseca Guerra, ao Senhor Wastein 



Silva Damasceno. MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 047/2017, autoria 

do Vereador Eder Rodrigues Lopes, ao senhor Sergio Paulo de Souza. 

MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 048/2017, autoria do Felipe Fonseca 

Guerra, ao senhor Alexandre Andrade da Rocha. MOÇÃO DE 

AGRADECIMENTO Nº 04/2017, autoria do Vereador Felipe Fonseca 

Guerra, ao Senhor Rodrigo Knop Delage.  MOÇÃO DE PESAR Nº 

017/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares do Senhor 

Antônio José de Barros.  SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA:  

Discussão e Votação Única dos Requerimentos Nº 152/2017, 153/2017, 

154/2017, 155/2017, 156/2017, 157/2017, 158/2017, 159/2017, 160/2017, 

161/2017, 162/2017, 163/2017 e 164/2017. Apresentação do Projeto de Lei 

09, DE 28 DE AGOSTO DE  2017, de autoria do Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro, que Institui o “Professor do Ano”, no município de 

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

nº 800/2017, autoria do Poder Executivo, “Dispõe sobre o Programa de 

Estágio escolar remunerado mediante bolsa auxilio educacional no 

Município de Coronel Pacheco e dá outras providências”. TERCEIRA 

PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE: O 

Vereador Rafael Alberto Mourão esclareceu o motivo pelo qual estaria 

gravando a reunião pelo celular.  Agradeceu a Secretária de Educação pela 

resposta do ofício n° 102/2017. Disse que não comentaria sobre o fato 

ocorrido em relação ao Prefeito da administração passada. Lamentou o 

ocorrido com seu amigo pessoal e Presidente da Comissão de Licitação, 

Senhor Vinícius. Disse que o Senhor Vinícius ainda não havia recebido 

nenhuma notificação do Tribunal de Contas. Disse não se tratar de roubo. 

Disse que se o Senhor Vinícius estiver errado, irá ajuda –lo. Disse que o 

problema da água na Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio está sendo 

solucionado. Disse que a Prefeitura Municipal tem dinheiro para comprar 

uma nova bomba para o poço artesiano. Disse ter direito de resposta de 

alguns documentou que solicitou ao Executivo. Pediu uma relação dor 

requerimentos enviados e não respondidos. Esclareceu o requerimento nº 

167/2017, de sua autoria. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse 

apoiar o Projeto de Lei nº 800/2017, autoria do Poder Executivo e 

esclareceu. Leu a resposta do ofício encaminhado a Secretária de 

Educação, Senhora Delianni. Solicitou que fosse enviado um ofício ao 

chefe de transporte, solicitando o motivo da demora dos veículos na 

oficina. Disse que já foi iniciada a construção de dez mais gavetas para o 

cemitério Municipal. O Vereador Davis Cristian de Landa falou sobre o 

ocorrido com Presidente da Comissão de Licitação do Município de 

Coronel Pacheco, Senhor Vinícius, disse não se tratar de roubo. Disse que 

certas coisas não são denunciadas. Disse que o Prefeito da administração 

passada não denunciou os cem mil reais desviados de um palco que não foi 

construído. Disse não defender e se houve erros é preciso pagar a multa. 



Disse que a quatro anos atrás o Município foi lesado. Disse que os bens do 

então Prefeito foi bloqueado mas nada aconteceu. Lamentou o PROAMO 

está atendendo pessoas que não necessitam. Disse que o Senhor Beto está 

com a casa caindo e o PROAMO não o atendeu. Disse achar que o 

PROAMO não atendeu o Senhor Beto porque na residência só tem um 

voto. Agradeceu a presença da população. O Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio disse que os Testemunhas de Jeová estão reformando a 

Cede do Bairro Santa Rita e pediu uma moção de parabenização para os 

envolvidos. Falou sobre a dívida da Associação dos Moradores do Bairro 

Santa Rita que ainda se encontra no nome de um antigo Presidente. Disse 

que a Cede do Bairro Santa Rita beneficia toda a população de Coronel 

Pacheco. Disse que o REQUERIMENTO Nº 168/2017 reforça um outo 

requerimento de sua autoria, que é a sinalização horizontal. Falou sobre o 

noticiário do G1, onde envolveu o nome do Ex Prefeito Municipal Senhor 

Elesbão e do Presidente da Comissão de Licitação Senhor Vinicius. Disse 

que se quiserem, poderão usar o Plenário da Câmara Municipal para dar 

esclarecimentos à população. Disse que se houve erro, deverão pagar. Disse 

achar que todos os processos licitatórios devem ser investigados. Disse que 

já foram enviados ao Executivo alguns requerimentos e ofícios e ainda não 

houve respostas. O vereador Eder Rodrigues Lopes falou sobre a 

iluminação da praça central que está muito ruim e pediu que fosse feito um 

requerimento pedindo reparos. Falou sobre o requerimento Nº 169/2017, no 

qual assinou, mas acha que tem mais coisas para ser priorizado e 

esclareceu. Disse concordar com Projeto de Lei nº 800/2017, autoria do 

Poder Executivo e esclareceu. Disse que o fato ocorrido onde envolveu o 

nome do Ex Prefeito Municipal Senhor Elesbão e do Presidente da 

Comissão de Licitação Senhor Vinicius serve de alerta. Disse que é preciso 

votar as contas do exercício do ano de 2015. Falou sobre os postes de 

iluminação pública. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos apoiou o 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio sobre a Cede do Bairro Santa 

Rita. Disse que deveriam dar prioridade para a venda das gavetas do 

cemitério para ao moradores do Município de Coronel Pacheco. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que a construção das gavetas 

serão de acordo com as necessidades. O Vereador Davis Cristian de Landa 

disse concordar com o Vereador Fagner Florêncio dos Santos. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio lembrou que foi relatado em reunião 

pelo Vereador Helder Campos Camilo, que as gavetas não seriam vendidas 

e sim doadas. O Vereador Helder Campos Camilo falou que a denúncia 

envolvendo o nome do Ex Prefeito Municipal Senhor Elesbão e do 

Presidente da Comissão de Licitação Senhor Vinicius, foi feita no ano de 

2013, quando era Presidente da Câmara Municipal. Disse que está 

trabalhando para ajudar. Disse achar um absurdo o estado das poltronas do 

ônibus. Disse concordar com a moção e de agradecimento nº 04/2017, mas 



que o município possuía um tanque pipa e com a moção parabenização Nº 

045/2017, mas que o Município possuiu uma máquina que foi vendida pela 

administração passada por um valor muito baixo. Falou sobre a água da 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que foi contratado mais 

um médico para atender no Município de Coronel Pacheco. Disse que o 

Posto de Saúde de Coronel Pacheco atende muitas pessoas de outros 

Municípios. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que foi constatado 

que a bomba do poço artesiano da Comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio queimou e será substituída. Considera a queima da bomba um erro 

gravíssimo e explicou o motivo e disse ter cópia do contrato em mãos. 

Disse que o poço artesiano da Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio 

ficou no valor de quarenta e um mil, setecentos e dez reais e quarenta e sete 

centavos. Disse que foi feito um aditivo no valor de dez mil, quatrocentos e 

vinte reais. Disse que o Prefeito perdeu as eleições e não quitou o aditivo. 

Disse que em todas as obras da administração passada, foram feitos 

aditivos. Disse que o poço do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida ficou 

no valor de trinta mil e duzentos e dezoito reais mais teve aditivo de sete 

mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais. Disse que os dois poços foram 

feitos pela mesma empresa, uma com pregão presencial em 13/05/2015 e 

outra por carta convite em 18/07/2016. Disse que a Comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio não tinha a licença ambiental para a construção 

do poço artesiano e por isso a Prefeitura Municipal foi multada. Disse que 

no dia da inauguração do poço artesiano da Comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio havia Vereadores presente e não viram os erros. Disse que a 

denúncia do lixo foi feita devido os erros e não para denunciar o Prefeito e 

ao Presidente da Licitação. Disse achar que vem mais processos. Disse que 

segundo o funcionário que está arrumando o poço artesiano, ele faria o 

poço pelo valor de vinte e oito mil reais incluindo as caixas d’água. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que não esteve presente na 

inauguração do poço artesiano na Comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio. Disse que esteve na perfuração e que não sabia como era feito. 

Disse que se soubesse que estava errado teria falado. O Vereador Felipe 

Fonseca Guerra disse que na licitação consta rasuras. Não havendo mais 

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

todos e encerrou os trabalhos às 20h e 05 min, Felipe Fonseca Guerra – 

Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder Campos 

Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 28 de agosto de 2017. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELO 

VEREADOR FELIPE FONSECA GUERRA, APROVADA EM 

PLENÁRIO, PARA CONSTAR PARTE DA FALA DO VEREADOR 

DAVIS CRISTIAN DE LANDA 

 

 

(...) a gente só acha engraçado as coisas, quando acontece certas coisas, aí vem 

matéria de jornal colocado na televisão que é pago para colocar, não acha essas 

matérias facilmente, entra pra pagar (...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


