
ATA DA 5ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 

18/09/2017. 

 

Ata da Quinta Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada aos dezoito dias do mês de setembro de 

dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta e cinco minutos, sob a 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Felipe Fonseca Guerra e 

contando com a presença dos Senhores 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. 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”. Segunda Parte: Ordem 

do Dia:  Apresentação, discussão e votação do Parecer de Redação Final da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a Redação Final do    

PROJETO de Resolução nº01, de 04 de setembro de 2017, de autoria da 

Mesa Diretora, que Autoriza a Câmara Municipal de Coronel Pacheco a 

firmar convênio com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Mata 

Mineira LTDA – SICOOB CREDIMATA com o fim de viabilizar 

empréstimos consignados aos servidores e Vereadores. Aprovado.  O 

Presidente passou a palavra aos Vereadores. O Vereador Davis Cristian de 

Landa disse que o problema da água na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio foi resolvido mas a população ficou um mês sem água. Pediu ao 

Presidente Vereador Felipe Fonseca Guerra para que o chefe da ETA, senhor 

Messias pudesse se manifestar. O pedido foi negado e esclarecido o motivo. 

O Vereador Davis Cristian de Landa disse que a população da comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio estaria indignada com o problema da água e 

que mandaram um vídeo para a TV dizendo ter sido um caminhão pipa que 

jogou água de barro nas caixas d’água das pessoas. Esclareceu o motivo do 

requerimento   178/2017. Disse ter conversado com a chefe de Gabinete, 

senhora Mara que relatou que a Prefeitura Municipal não teria nada a ver 

com a água que foi fornecida pelo caminhão pipa para a comunidade de 

Ribeirão de Santo. Disse ter sido muito cobrado pela população. Disse que 

irá contribuir para a compra do jogo de camisas para as crianças e espera que 

os demais Vereadores também possam ajudar. Disse ser uma vergonha as 

crianças precisarem ir até o Plenário pedir ajuda para compra de um jogo de 

camisas e que a Prefeitura Municipal está deixando a desejar. Disse que 

vários jogadores do Município de Coronel Pacheco, estariam treinando 

futebol no município de Goiana. Disse que a administração não está dando 

apoio ao futebol. Disse não saber quem é o secretário de esportes e que no 



bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, uma moradora relatou que seria o 

senhor Marcos Dornelas. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que o 

senhor Marcos Dornelas estaria lotado no PROAMO mas que já viram com 

bola, dando aulas para as crianças. Disse que os requerimentos já enviados à 

Prefeitura Municipal, ainda estão sem respostas. Questionou ao Vereador 

Rafael Alberto Mourão se os requerimentos de sua autoria foram 

respondidos, o Vereador Rafael Alberto Mourão disse que alguns poucos 

foram. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que 2018 está próximo e a 

população precisa ficar atenta para os novos candidatos. Disse ter candidatos 

falando que está mandando coisas para o Município mas não sabe se 

realmente é verdade. Disse não está vendo obra nenhuma no Município. 

Disse que só o Deputado Júlio Delgado fez uma emenda para a 

administração passada. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que o 

problema da água na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio foi muito 

fácil de resolver. Disse ter ficado chateado pois visitando a comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio com o Vereador Raimundo Salema Ribeiro, 

foram criticados. Disse achar que as vezes as ajudas não são bem aceitas. 

Disse entender que a situação da água já está complicada no município de 

Coronel Pacheco. Disse que um requerimento em relação a água, feito pelo 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio ainda não foi respondido. Disse 

que o Município de Coronel Pacheco possui engenheira ambiental. Disse 

que a empresa responsável pela perfuração do poço artesiano enviou os 

documentos e explicou. Disse que o responsável pelo perfuração do poço 

artesiano disse que se o poço não tiver a profundidade correta, irá fazer os 

reparos mas se estiver vai querer que reembolse a viagem que fará até o local 

do poço. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que deixaria cópias 

desses documentos para quem precisar. Disse estar preocupado com os 

cemitérios do Município de Coronel Pacheco e das Comunidades de João 

Ferreira e Ribeirão de Santo Antônio, em relação aos arquivamentos dos 

atestados de óbito e esclareceu o motivo de sua preocupação. Disse que 

esteve junto com os Vereadores Davis Cristian de Landa e Marcos Aurélio 

Valério Venâncio conversando com o Prefeito Municipal a respeito do 

cemitério da comunidade de João Ferreira. Disse que a situação do cemitério 

da   comunidade de João Ferreira está seria. Disse que segundo o Prefeito 

Municipal, as gavetas do cemitério Municipal de Coronel Pacheco já estão 

sendo construídas. Disse que em relação ao secretário de esportes, acredita 

que seja o senhor Marcos Dornelas mesmo. Disse que o senhor Marcos 

Dornelas estava no campeonato da comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio fazendo o acompanhamento. Disse que o Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro apresentou uns requerimentos muito bons para os 

funcionários públicos, mas que ainda não obtiveram respostas do Executivo. 

Disse ter telefonado para uma emissora de TV e pediu para mais pessoas 



telefonarem, pois achou a melhor maneira de resolver o problema da água na 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que já ajudou outras 

crianças e que no momento não poderia ajudar. O Vereador Davis Cristian 

de Landa sugeriu que fosse enviado um ofício ao Prefeito, solicitando o 

nome do secretário de esportes do Município de Coronel Pacheco. Disse que 

nem o líder do Prefeito sabe quem é o secretário de esportes. Disse que a 

verba que vem para o Município de Goiana é a mesma que vem para o 

Município de Coronel Pacheco. Disse que o Município de Goiana tem uma 

infraestrutura para atender o esporte. Disse que Executivo não está fazendo o 

que deveria em relação ao esporte. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

disse que os Vereadores são bem remunerados. Disse achar que o Prefeito 

deveria gastar o dinheiro com o povo. Disse esperar que o Prefeito 

Municipal passe a trabalhar com mais sabedoria e não deixe o povo sem 

água. Disse que a atual gestão está completando nove meses e os 

funcionários públicos ainda estão sem uniforme. Disse não conhecer o 

secretário de esportes, mas que existe e que ele recebe pelo PROAMO. Disse 

que se olhar a folha de pagamento, verá que ele recebe pelo PROAMO. 

Disse achar que independente de quem votou, o Prefeito deverá trabalhar 

pelo povo. Disse que no plano de governo do Prefeito Municipal existe 

secretário de esportes. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que se o 

senhor Marcos Dornelas está lotado como chefe do PROAMO, não poderá 

trabalhar com o esporte. Disse que se alguém vê o senhor Marcos Dornelas 

trabalhando no esporte, que tire fotos. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio disse que colocou um requerimento entre os meses de março/abril, 

pedindo a ampliação do reservatório da ETA. Disse que o Município vem 

passando por problemas com a água por causa da estiagem.  Disse que o 

chefe da ETA, senhor Messias já informou a população quanto ao rodízio do 

abastecimento. Disse achar que a Prefeitura Municipal poderia usar outros 

meios de comunicação para melhor informar a população. Disse que no 

domingo estourou um cano de água na rodovia, e que os funcionários 

estiveram no local fazendo os reparos. Disse que quem passou pelo local 

pode ver. Disse que as pessoas antes do anuncio do rodizio, estariam 

questionando através das redes sociais se o rodizio seria verdade. Disse que 

recebeu fotos da nascente da Prata e que o nível da água está muito baixo.  

Disse que a população precisa se conscientizar para que não chegue a um 

estado de calamidade como aconteceu na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio. Disse que nos meses que antecederam a seca, a ETA estaria tendo 

um esperdício muito grande de água. Disse que esse esperdício vem 

acontecendo de outras administrações e explicou. Disse que requereu a 

aquisição de mais quatro caixas d’águas de vinte mil litros cada, para 

aumentar o estoque do reservatório da ETA. Disse que o requerimento ainda 

não foi respondido. Considera que uma gestão forte se apoia na oposição e 



explicou. Disse que as críticas feitas são construtivas. O Vereador Davis 

Cristian de Landa disse que todo ano tem o período de estiagem e que o 

Vereador Helder Campos Camilo teria dito que a represa da água da Prata 

não acabaria. O Vereador Helder Campos Camilo disse que a represa não 

está sendo cuidada como deveria. Disse que o único Prefeito que aumentou a 

barragem foi o senhor Tarcísio. O Vereador Davis Cristian de Landa disse 

que segundo o senhor Messias, próximo a represa possui um local onde 

poderia ser feito uma represa para acumular mais água. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que é preciso um planejamento quanto o 

assunto água. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que o problema da 

água da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio foi resolvido mas houve 

falhas do Poder Público. Disse que o senhor Messias vem exercendo bem 

sua função. Disse acha que a administração está falhando em não colocar um 

carro de som para fazer comunicados a população. Disse ser preciso 

trabalhar a conscientização nas escolas. Considera errado as pessoas lavarem 

carro, calçadas com o período de estiagem. Disse que o senhor Antônio 

Coelho sempre está trabalhando com a conscientização da água. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro sugeriu que o Prefeito Municipal poderia fazer 

uma captação de água de chuva nas escolas. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes disse ter enviado um ofício solicitando uma reunião com a Analista 

Ambiental da Embrapa, senhora Vanessa Romário de Paula e explicou. 

Disse que no dia 08 teve uma reunião com o pesquisador de meio Ambiente 

da Embrapa e dois Analistas Ambiental e explicou. Disse que na mesma 

reunião recebeu uma proposta para participar da Semana Nacional de 

Ciências e Tecnologia de 2017, previsto para dia 24/10. Disse que será 

enviado um ofício comunicando a escola para que os alunos possam 

participar dessa ação. Disse que no mês de fevereiro esteve presente na 

Associação de Proteção aos Guardas Mirins, no Município de Juiz de Fora e 

explicou como funciona. Disse ter conversado com alguns empresários do 

Município de Coronel Pacheco e explicando como funcionaria a Associação 

dos Guarda Mirins. Disse que o Prefeito Municipal, disponibilizou o 

transporte para que seja levado os jovens uma vez por mês até a Associação 

de Guarda Mirim, caso conseguirem as exigências. Falou sobre a presença 

do castra móvel no Município de Coronel Pacheco. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que esteve na Prefeitura Municipal e 

comentou sobre o jovem aprendiz do Grupo Bahamas e que de imediato 

encontrou dificuldade na questão do transporte para os jovens. Esclareceu 

que esse transporte seria até o limite dos Municípios, uma vez que o 

Bahamas oferece o vale transporte para o Município de Juiz de Fora. Disse 

ficar surpreso pelo Vereador Eder Rodrigues Lopes conseguir o transporte. 

O Vereador Eder Rodrigues Lopes questionou ao Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio quais seriam os dias para o transporte e foi esclarecido. O 



Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que as gavetas do cemitério Municipal 

foram construídas. Disse esperar que as providencias quanto aos outros 

cemitérios do Município sejam tomadas. Falou sobre a necessidade de outra 

audiência pública em relação à segurança pública.  O Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos disse que ser muito bom que as gavetas do cemitério 

não serão vendidas e que serão disponíveis quando necessitadas. Pediu uma 

moção de parabenização para o chefe da ETA, senhor Messias. O Vereador 

Helder Campos Camilo disse que já cobrou o carro de som ao Prefeito 

Municipal. Disse que o som que era usado está quebrado mas que pediu a 

compra de um novo. Falou sobre a conscientização da água.  Falou como era 

a represa da água da Prata, quando o senhor Tarcísio assumiu a 

administração. Disse que jogava bola no campo Municipal e que possuía a 

chave mas trocaram o cadeado para que não pudesse ter acesso. Disse que 

quando foi Vice – Prefeito, cuidou muito do campo de futebol. Disse que 

uniformes para os funcionários e protetor solar foram pedidos na 

administração anterior. Disse ter trazido o projeto da cesta básica do 

Município de Goiana para Coronel Pacheco. Disse que foi até a comunidade 

de Jardins do Continente e que o Prefeito Municipal foi aplaudido. Disse que 

o Prefeito Municipal admitiu que o poço artesiano da comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio demorou muito para ser consertado. Disse que já 

ajudou outras crianças e que não poderia ajudar na compra do jogo de 

camisas para outro time. O Vereador Felipe Fonseca Guerra elogiou o 

trabalho do chefe da ETA. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

sugeriu que fosse criado uma página na internet para Prefeitura Municipal 

manter a população informada. O Vereador Felipe Fonseca Guerra falou 

sobre a LOA. Disse que o dinheiro que está sendo gasto seria da 

administração passada. Disse que a bomba do poço artesiano da comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio tem conserto mas que não serve para o mesmo 

local e poderá ficar como reserva para outo poço artesiano. Disse ter enviado 

o caminhão pipa para a comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse 

que esteve na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio e que os moradores 

ficaram muito satisfeitos com o caminhão pipa. Disse que a água que o 

caminhão pipa abasteceu as caixas d’água foi retirada da propriedade do 

senhor Luiz Carlos Sodré, maquinista. Disse que o local possui árvores e não 

curral como foi falado. Disse que o barro que estava na caixa d’água seria de 

uma caixa desativada. Disse que a maioria dos moradores não sabe quem 

seria o morador Rafael. O Vereador Rafael Alberto Mourão pediu a palavra 

e foi negada. Disse achar eu quem criticou deveria ter levado água para os 

moradores da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que não 

adianta pedir explicações a Prefeitura Municipal já que não foi a Prefeitura 

quem enviou o caminhão pipa. Disse que o poço artesiano estaria prometido 

desde o ano de 2013, mas só foi construído às vésperas da eleição. Disse que 



a Câmara foi processada por destinar um dinheiro na LOA para a construção 

do poço artesiano no ano de 2015. Disse que o Senhor Joaquim Elesbão, Ex 

Prefeito Municipal de Coronel Pacheco, transferiu seu título para o 

Município de Juiz de Fora. Disse que as falcatruas do Ex Prefeito estão 

aparecendo. Disse que só não levou a água para a comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio com o bal porque a pessoa que comprou o bal da 

Prefeitura Municipal, estaria usando. Disse que esse bal foi comprado por 

quatro mil reais.  Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente determinou 

a lavratura da ata e encerrou os trabalhos às 20h:20min. Felipe Fonseca 

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

Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 18 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

 
 


