
ATA DA 28ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 25/09/2017. 

        

Às 19:15h, 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 

requerimento de ressalva, tendo sido aprovada. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra pediu desculpas à população pelo atraso da reunião e esclareceu o 

motivo. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 

179/2017, autoria do Vereador, Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura 

Municipal providencie um projeto de arborização urbana em todo o 

Município. REQUERIMENTO Nº 180/2017, autoria do Vereador Eder 

Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie a recuperação da 

Mata Ciliar, na nascente e nas margens da represa da Prata. 

REQUERIMENTO Nº 181/2017, autoria dos Vereadores Felipe Fonseca 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie a reforma da praça Carlos Chagas com plantio de mudas 

paisagistas.  MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 082/2017, autoria dos 

Vereadores Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca Guerra, Helder 

Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, à 

senhora Maria da Glória Veloso Severino.  MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 083/2017, autoria dos Vereadores Fagner 

Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos Camilo, Eder 

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, ao senhor José Carlos 

Messias O. Silva.  SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA:  Discussão e 

Votação Única dos Requerimentos Nº 177/201 e 178/2017. Aprovado. 

Apresentação, discussão e votação única da Emenda Modificativa nº 

01/2017, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei 

nº 798, de 18 de julho de 2017 (Poder Executivo). Leitura da Emenda 

Modificativa feita pelo Vereador Raimundo Salema Ribeiro. Apresentação, 

discussão e votação única da Emenda Modificativa nº 02/2017, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº 798, de 18 

de julho de 2017 (Poder Executivo). Leitura da Emenda Modificativa feita 



pelo Vereador Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado.  Segunda votação 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. Aprovado. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA 

LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. ORADORA INSCRITA: 

Senhora Ceni Rocha. Assunto: Bomba do poço artesiano e água da 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. A oradora agradeceu aos 

Vereadores Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de Landa, Raimundo 

Salema Ribeiro e Marcos Aurélio Valério Venâncio pelo apoio que deram 

aos moradores da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que a 

bomba do poço artesiano já está funcionando novamente. Pediu uma 

bomba de poço artesiano reserva na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio, para evitar quaisquer problemas que possa vir acontecer. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão esclareceu a fala do Vereador Felipe 

Fonseca Guerra, na reunião do dia 18/09/2017, onde o Vereador Felipe 

Fonseca Guerra fala que a maioria dos moradores não sabem quem seria o 

morador Rafael. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que realmente 

não mora na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio e sim em toda a 

cidade de Coronel Pacheco. Disse que quando a comunidade depender 

dele, estará lá. Disse ter pedido para não colocar seu nome na reportagem 

que foi feita, já que não quer aparecer. Disse querer ver as coisas 

acontecendo da melhor maneira possível. Esclareceu que estavam presentes 

os Vereadores Davis Cristian de Landa e Raimundo Salema Ribeiro e que 

comunicaram ao Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, quando foi 

feita a ligação para emissora de TV. Disse que a ligação foi através das 

quatro pessoas. Disse que se houver necessidades, irá ligar novamente. 

Disse ter conversado com a moradora da comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio, senhora Ceni, que passou o que estaria acontecendo na 

comunidade. Disse ter entrado para a política a pedido de seu pai que o 

ensinou a trabalhar com muita clareza e responsabilidade. Disse que os 

Vereadores pedem e o Executivo executa. Disse trabalhar para ajudar. 

Disse visitar e escutar todas as comunidades. Disse ter citado os quatro 

Vereadores mas que se dá bem com os Vereadores Ramon Teixeira 

Barbosa, Fagner Florêncio dos Santos e Eder Rodrigue Lopes. Disse que o 

ofício fala que a bomba do poço artesiano foi comprada, mas que enviará 

um ofício pedindo o empenho da compra da bomba do poço artesiano, e 

esclareceu o motivo. Disse ter ficado sabendo que a bomba do poço 

artesiano do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida não está suportando e 

que poderá queimar. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que o 

Vereador Rafael Alberto Mourão está fazendo um belo trabalho como 

Vereador. Disse esperar que o problema do poço artesiano da comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio tenha um ponto final. Disse que o poço 



artesiano do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida apresentou um problema 

na chave mas que já está sendo solucionado. Disse esperar que se 

apresentar algum problema na bomba do poço artesiano do bairro Vila 

Nossa Senhora Aparecida, que seja solucionado o quanto antes. O 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse a senhora Ceni, que não 

é mais que a obrigação do Vereador em estar ao lado da população para 

que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Disse que quem 

executou o serviço foi o Executivo, mas que ficou chateado pela demora. 

Disse que quando se envia um ofício e não é respondido o próximo passo 

seria o Ministério Público, mas acha que não é preciso uma vez que o canal 

de televisão está como meio de comunicação para trabalhar a favor da 

população. Parabenizou ao Executivo por ter olhado para a comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio com mais carinho. Disse esperar que em uma 

próxima vez, não demore tanto para ser dado uma resposta. Disse que onde 

precisar dos nove Vereadores, é obrigação dos nove atender. Parabenizou a 

Secretária de Educação, senhora Delanni e toda equipe envolvida, pela 

festa da primavera que realizada no dia 22/09/2017. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes esclareceu os requerimentos nºs 179/2017 e 180/2017 de 

sua autoria. Pediu que fosse enviado um ofício Secretária de Educação 

pedindo que fosse desenvolvido um projeto com as crianças sobre a 

conscientização da água. Também Parabenizou a Secretária de Educação, 

senhora Delanni e toda equipe envolvida, pela festa da primavera. 

Parabenizou a equipe organizadora do sorteio de prêmios da Igreja São 

Vicente de Paulo, ocorrido no dia 23/09/2017. Disse ter ficado satisfeito 

pela solução do problema do poço artesiano da comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio. O Vereador Davis Cristian de Landa disse ter ficado 

indignado com uma fala na reunião passada, sobre quem seria Rafael. Disse 

que o Vereador Rafael Alberto Mourão foi eleito com 151 votos e que 

merece respeito. Disse achar que os Vereadores tem que respeitar uns aos 

outros. Disse ter sido chamado de Zé ninguém e considera uma falta de 

respeito. Disse que nas ruas não se ouve falar nada a seu respeito. 

Considera que na Casa está faltando respeito uns com os outros. Disse 

concordar com o Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, quando disse 

que os Vereadores estão para servir a população e fiscalizar o Executivo. 

Disse que se for preciso voltarão a chamar a TV. Disse conhecer o trabalho 

do Vereador Rafael Alberto Mourão. Disse que foi falado que a água 

enviada para comunidade de ribeirão de Santo Antônio seria de boa 

qualidade e que não seria de boi e urina. Disse não ser água boa e que nas 

fotos via que a água estava amarela. Disse que quem arrumou a bomba do 

poço artesiano foi o Prefeito. Disse que Vereador nenhum tem o poder de 

mandar caminhão e passar por cima das autoridades. Disse que chegou 

dezessete denúncias da gestão passada e inclusive do concurso público. 



Disse achar que quem fez essas denúncias, que vá até o Ministério Público 

e represente. Disse que na próxima segunda feira será votado as contas do 

ano de 2015, e que seu voto será favorável conforme o Tribunal de Contas. 

Disse que se o Ex Prefeito estiver errado que pague. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro disse que também será favorável as contas do Ex Prefeito. 

O Vereador Davis Cristian de Landa também Parabenizou a Secretária de 

Educação, senhora Delanni e toda equipe envolvida, pela festa da 

primavera. Disse que sobre a reforma da Câmara Municipal, foram gastos 

cinquenta e quatro mil reais. Disse que seria trinta e quatro mil reais e que 

no recesso de julho foi feito um aditivo de mais dezenove mil novecentos 

reais. Disse perceber que foram feitas prateleiras e pinturas. O Vereador 

Eder Rodrigues Lopes disse que o ano de 2014, quando foi feito o concurso 

público, não estava como Vereador. Disse que se houve denúncia do 

concurso público cabe ao Ministério Público. O vereador Davis Cristian de 

Landa disse que um Ex Vereador Leandro estava como fiscal do concurso 

público. O Vereador Helder Campos Camilo disse que desde início o 

Prefeito esteve preocupado com a bomba do poço artesiano da comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que o Prefeito assumiu a demora da 

reinstalação da bomba do poço artesiano. Disse que a comunidade de 

Jardins do Continente está sendo bem assessorada e que estão colocando 

saibro nas ruas. Disse que foi reclamado sobre o IPTU das residências da 

comunidade do Jardins do Continente e que o Prefeito irá consultar o 

Jurídico para regulariza o mais rápido possível. Também Parabenizou a 

Secretária de Educação, senhora Delanni e toda equipe envolvida, pela 

festa da primavera. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que a 

reforma da Câmara Municipal foi transparente e que se alguém precisar 

pode comparecer a Câmara Municipal está à disposição. Disse que muitas 

pessoas ainda não se conscientizou em relação a água. Disse a denúncia do 

concurso público não partiu dos Vereadores da administração passada. O 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que como Vereador, 

enviou um ofício ao promotor que compete a 22ª Vara, da promotoria da 

Comarca de cidade de Juiz de Fora. Esclaeceu que existe sim uma denúncia 

contra o concurso público. Disse que essa denúncia estaria tramitando e 

que não apresenta o denunciante e que a denúncia apresenta fraudes no 

concurso público e de certa forma, contra o participante, senhor Vinícius 

Moraes. Disse que como foi dito em reunião, parece que aparecerá outra 

denúncia contra o concurso público. Disse que é preciso respeito com as 

pessoas que trabalham. Disse esperar que o denunciante não tenha intuito 

político. Disse achar que se alguém prometeu emprego, que se cumpra de 

outa forma. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro considera ser uma 

pessoa covarde, já que a denúncia foi anônima. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra comunicou que no dia 27/09/2017 seria feriado. Pediu que o 



Vereador Davis Cristian de Landa se retratasse já que não disse em nenhum 

momento o sobrenome do Rafael. Disse que a população havia lhe 

perguntado quem seria Rafael. Disse que a torneira do banheiro da Câmara 

Municipal foi quebrada durante a reunião e não conforme disseram. Disse 

que as dezoito horas a funcionária limpou o banheiro e que Vereadores 

usaram o banheiro antes da reunião e que a torneira estaria perfeita. Sobre a 

votação das contas de 2015, disse que será contra, uma vez que existem 

duas condenações, uma da Caixa Econômica e outra do lixo, durante o 

exercício de 2013 a 2016. Disse que as condenações já foram julgadas e 

condenadas. Disse ter recebido mais dezessete denúncia contra a antiga 

administração mas que o Ministério Público irá analisar. Disse que sobre a 

obra da Câmara, as contas estão todas em dia. Disse que o décimo terceiro 

dos funcionários já está separado. Disse que foi gasto cinquenta e quatro 

mil reais na obra. Disse que o anúncio da obra foi publicado no jornal e 

cinco empresas tiveram interesse em participar. Disse não ter sido 

escolhida firma para participar. Disse não ter proibido ninguém de 

participar. Disse achar que se o dinheiro vem para a Câmara, tem que ser 

usado com a Câmara. Disse que sobre a falta de respeito em não ter dado a 

palavra quando solicitado, explicou que está na lei. Disse que aditivo pode 

ser feito e que não é conta a lei. Disse que o processo licitatório da obra 

qualquer pessoa pode analisar. Disse que pelo que entendeu está querendo 

dizer que houve desvio e dinheiro na obra da Câmara Municipal. Disse que 

na gestão passada foi gasto trezentos mil reais na primeira parte da obra e 

explicou como foi gasto. Falou sobre as economias que a Câmara 

Municipal faz e disse que são méritos dos nove Vereadores. Cumprida a 

finalidade da reunião, o Presidente determinou a lavratura da ata e encerrou 

os trabalhos às 20h:05min. Felipe Fonseca Guerra - Presidente, Fagner 

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

Secretário. Coronel Pacheco, 25 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 
 


