
ATA DA 26ª REUNIÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CORONEL PACHECO NO BAIRRO VILA NOSSA SENHORA 

APARECIDA - MG, EM 11/9/2017 

Às 19:00h, compareceram na Escola do bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida 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 e o Cabo Bras. 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.  O Vereador Felipe 

Fonseca Guerra leu os requerimentos feitos pelos moradores, na reunião 

itinerante realizada no ano de 2016. Não havendo correspondências a serem 

lidas, passou-se a Tribuna Livre, com manifestações dos representantes do 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. A senhora Val moradora do bairro 

Vila Nossa Senhora Aparecida solicitou dos Vereadores uma ajuda para 

compra de um jogo de camisa para as crianças participarem de um 

campeonato de futebol. Disse já ter conseguido a metade do valor com os 

Vereadores Luiz Cláudio e Roberto Nogueira Vereadores do município de 

Goiana. Disse ter conversado com outros Vereadores que disseram que não 

ajudariam porque precisam ajudar a cidade deles. A senhora Rose solicitou 

a retirada do saibro da quadra de esportes, cobertura para a quadra, lixeiras 

para a quadra, redutores de velocidade próximo a guarita onde para o 

ônibus escolar e que seja reinstalado o wifi na praça do bairro. A senhora 

Maria Alice disse ter ouvido boatos de que a água do poço artesiano do 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida ria abastecer o bairro São Cristóvão 

também. Disse não concordar e pediu a intervenção dos Vereadores caso 

seja verdade. O Vinícius pediu mais esportes para o município de Coronel 

Pacheco. Disse que na gestão passada havia mais esportes que na atual 

gestão. O Senhor Wilson solicitou mais atenção para o bairro Vila Nossa 

Senhora Aparecida, disse que o bairro está um pouco abandonado. Disse 

que a rua onde reside está muito escura devido a retirada do braço de um 

poste de energia elétrica. Pediu que os Vereadores não deixem que mexam 

na água do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro apresentou um requerimento de sua autoria para o bairro 

Vila Nossa Senhora Aparecida. Leu alguns pontos do Plano de Governo do 

Prefeito que segundo ele não estaria sendo atendidos. Disse que os 

uniformes dos funcionários da Prefeitura não foi entregue até a presente 

data. Disse não saber quem é o secretário de Esportes do Município de 



coronel Pacheco. Disse que já ter solicitado ao Executivo, rua de lazer para 

as crianças do município. Disse não ser fácil conseguir os redutores de 

velocidade, uma vez que é de responsabilidade do DEER. Disse que está 

solicitando um redutor de velocidade para a MG 353, próximo a escola da 

comunidade de João Ferreira e não está sendo fácil. Disse esperar que até o 

fim do mandato seja concluída a metade do que foi prometido no Plano de 

Governo do Prefeito. Disse que segundo o senhor Messias, responsável 

pela água do município, que por enquanto não irá mexer com o poço 

artesiano do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. O Vereador Davis 

Cristian de Landa disse que segundo o Prefeito Municipal, a água do poço 

artesiano do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, irá abastecer até o 

necrotério Municipal localizado no bairro São Cristóvão e que já foi 

autorizado e não sabe porque ainda não foi concluído. Disse que essa 

conversa foi na porta da Prefeitura e que foi gravada.  O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse que se reunirá com os Vereadores para ver 

como poderão ajudar as crianças que querem o jogo de camisa. Disse que 

segundo o secretário de obras, a reforma para a antiga escolinha será 

realizada em breve. Disse esperar que seja feita a manutenção do poço 

artesiano do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida para não acontecer o 

mesmo que aconteceu com o poço artesiano da comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio. A senhora Rose solicitou um transporte para as crianças das 

zonas rurais participarem dos esportes no Município de Coronel Pacheco. 

O Vereador Davis Cristian de Landa disse que o primeiro requerimento do 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa, foi a cobertura da quadra de esportes 

do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, e o parabenizou. Disse que o 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa não foi respondido e considera uma 

falta de ética do Prefeito Municipal. Disse que muitos requerimentos ainda 

não foram respondidos. Disse ter pais levando os filhos para treinarem 

futebol no Município de Goiana e considera isso uma vergonha para o 

Município de Coronel Pacheco. Disse que o Município de Goiana recebe a 

mesma verba que o Município de Coronel Pacheco. Disse desconhecer o 

Secretário de Esportes do Município de Coronel Pacheco. Disse que a água 

do poço artesiano do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida está saindo 

preta e é preciso manutenção. A senhora Ceni disse que o poço da 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio foi desativado e considera isso 

uma vergonha. Disse que a água que estaria sendo fornecida por um 

caminhão pipa seria água onde o gado e cachorro tem acesso. Disse que a 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio está a um mês sem água e 

ninguém faz nada. Disse que foi falado em reunião no Plenário no dia 

04/09, pelo Presidente, que a bomba para o poço artesiano estaria comprada 

e que seria ligada no dia 06/09. Disse que a chefe de Gabinete, Senhora 

Mara e o senhor Emerson, Secretário de Administração de Finanças 



relataram que a bomba ainda não foi comprada. O Vereador Davis Cristian 

de Landa considera uma vergonha uma moradora da comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio relatar que está usando água de açude. Disse ter 

requerido o wifi para o bairro Vila Nossa Senhora Aparecida mas não 

obteve resposta do Executivo. Disse que segundo o senhor Emerson, 

Secretário de Administração de Finanças, ainda não foi feito a licitação 

para a compra da bomba do poço artesiano. Disse que até o valor de oito 

mil reais não é preciso licitação. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

disse que o Município de Coronel Pacheco deverá arrecadar mais de cem 

mil reais de IPVA de carro esse ano e que esse dinheiro o Prefeito poderá 

usar como preferir e não é preciso prestar conta. O Vereador Davis Cristian 

de Landa parabenizou o jovem Vinicius que solicitou mais esporte para o 

Município de Coronel Pacheco. A senhora Alessandra disse que segundo o 

Vereador Helder Campos Camilo, não existe manutenção da água do poço 

artesiano. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que todo poço quando 

perfurado, é preciso fazer a limpeza da caixa e o que está acontecendo com 

a água do poço artesiano do Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, são 

resíduos que estão saindo e ficando depositados na caixa d’água. Disse ser 

preciso fazer a limpeza da caixa d’água. A Senhora Rose disse que em sua 

residência não é todos os dias que a água sai escura e que as vezes acontece 

pela manhã mas que melhora rápido. O Vereador Davis Cristian de Landa 

disse que segundo o Prefeito do Município de Goiana, qualquer criança de 

outro município que quiser treinar futebol e jogar pelo município de Goiana 

poderá. Disse que o próximo ano será ano político e será ano de conseguir 

as coisas. Disse que dentro de três meses os concursados do município de 

Coronel Pacheco estarão efetivados. Disse já ter procurado mas não 

encontrou nenhuma denúncia sobre o concurso público. O senhor Wilson 

disse que segundo o Presidente da Câmara Municipal o concurso público 

seria cancelado. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que o concurso 

público foi transparente. Disse que irá ajudar na compra do jogo de camisa 

solicitado pela senhora Val. A senhora Val disse ter pedido vale na 

Prefeitura Municipal mas que não conseguiu e explicou. O Vereador Davis 

Cristian de Landa disse esperar que a antiga escolinha seja reformada. 

Disse que a cede do Bairro Santa Rita foi entregue para uma igreja. Disse 

que se a senhora Ceni quiser, será tirada fotos da situação da comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio e levadas para a TV Panorama e que poderá 

contar também com a participação dos Vereadores Rafael Alberto Mourão, 

Raimundo Salema Ribeiro e Marcos Aurélio Valério Venâncio. Pediu uma 

moção de parabenização para a jovem Jaqueline funcionária do PSF. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão sugeriu que fosse feito um abaixo 

assinado solicitando os redutores de velocidade requerido pelos moradores 

do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida e esclareceu o motivo. Disse que 



não poderá ajudar na compra do jogo de camisa uma vez que já ajudou 

outas crianças. Disse que o encanamento do bairro São Cristóvão não é o 

mesmo do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida e por isso não seria 

possível abastecer o bairro São Cristóvão com a água do poço artesiano do 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. Considera que deslocar as crianças 

das comunidades para participarem de esportes no município de Coronel 

Pacheco é mais difícil que levar o professor até as comunidades. Disse que 

o Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio fez um requerimento em 

relação ao uso da piscina do munic. Falou sobre o número de lâmpadas 

queimadas na comunidade do Jardins do Continente. Disse que o serviço 

manutenção dos postes está fraco. Falou sobre o valor do braço de poste. 

Falou sobre a água da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio e disse 

esperar que resolva o mais rápido. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

sugeriu que os moradores da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio se 

reunissem e fossem até a Prefeitura para conversarem com o Prefeito 

Municipal. O Vereador Davis Cristian de Landa pediu ao representante do 

Prefeito Municipal, o Vereador Helder Campos Camilo que enviasse um 

caminhão pipa com água limpa para a comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa fez a leitura de alguns 

requerimentos de sua autoria, e enviados ao Executivo. Disse que está à 

disposição da população. O Eder Rodrigues Lopes esclareceu qual seria o 

papel do Vereador. Disse que realmente o bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida não possui lixeiras. Disse que já foi feito requerimento 

solicitando lixeiras para o Município. Falou sobre a importância da 

manutenção dos espaços públicos. Disse que já foi enviado ofício para o 

engenheiro do DEER, solicitando redutores de velocidade e esclareceu. 

Disse que segundo o Prefeito Municipal irá fazer a cobertura da quadra do 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. Disse preferir não opinar sobre 

abastecer o bairro São Cristóvão com a água do poço artesiano do bairro 

Vila Nossa Senhora Aparecida, mas que irá procurar saber da situação. 

Disse que realmente falta a escolinha de futebol e natação para o município 

de Coronel Pacheco, e considera isso uma falha. Disse que a empresa 

responsável pela troca das lâmpadas dos postes não está atendendo as 

necessidades de Coronel Pacheco. Falou sobre a Empresa Campo Bom que 

ainda não foi instalada e esclareceu. Esclareceu o que seria o PPA. Falou 

sobre a falta d’água na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. O 

Vereador Davis Cristian de Landa perguntou ao representante do Prefeito, 

Vereador Helder Campos Camilo se poderia dizer quem seria o secretário 

de esportes e foi respondido que não. A moradora do bairro Vila Nossa 

Senhora Aparecida, senhora Alessandra disse que seria o senhor 

Marquinhos. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que trinta 

dias é muito tempo para a comunidade ficar sem água e considera um 



absurdo. Disse que se assumiram a Prefeitura Municipal, foi porque tinham 

capacidade para fazer melhor que a gestão anterior. Disse que oferecer uma 

água que não seja de qualidade para o uso é falta de respeito. Disse que 

através de decreto tem como efetuar a compra da bomba, não importa o 

valor. Disse que a obra do poço artesiano foi projetada para atender o 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. Disse ter feito um requerimento 

pedindo para aumentar a capacidade do reservatório de água do município 

de Coronel Pacheco, mas não foi respondido. Considera uma falta de 

respeito uma pessoa falar com a outra que o concurso público será 

cancelado sem uma prova concreta. O Vereador Fagner Florêncio dos 

Santos disse não ter falado nada sobre o cancelamento do concurso público 

e que Vereador nenhum tem capacidade para cancelar. Disse não estar 

falando que a água do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida irá abastecer o 

bairro são Cristóvão, mas disse que quando o poço foi construído no bairro 

Vila Nossa Senhora Aparecida, o Prefeito da gestão passada disse que a 

água do poço daria para abastecer o cidade toda. O Vereador Helder 

Campos Camilo agradeceu a senhora Telma por organizar o espaço para 

que a reunião pudesse acontecer. Disse ter assumido a responsabilidade de 

ser o representante do Prefeito. Disse que tem cobrado muito do Prefeito. 

Disse que a Prefeitura deveria ter uma bomba reserva para poço artesiano. 

Disse que o município de Coronel Pacheco possuía um bal para abastecer 

onde fosse preciso, mas foi vendido. Disse que fez sessenta e dois 

requerimentos na gestão passada e que nenhum foi atendido. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra sugeriu que fosse feito um ofício perguntando o 

motivo pelo qual o wifi foi desinstalado no bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida. Disse que sobre o braço de poste que foi retirado, deveria voltar 

com o mesmo e não precisaria comprar outo. O senhor Wilson disse que o 

braço do poste foi retirado a cerca de quinze anos. O Vereador Felipe 

Fonseca Guerra disse que segundo o secretário de obras seria impossível 

abastecer o bairro São Cristóvão com a água do bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida devido as tubulações serem diferentes. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro pediu que fosse encaminhado outro ofício à firma 

responsável pelas trocas das lâmpadas de postes, esclarecendo o motivo de 

tantas lâmpadas queimadas. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que 

se trata de consórcio e que a empresa atende várias cidades. Disse que será 

estudado para ver o que o Prefeito está querendo fazer para o próximo ano 

e que poderá ser feito remanejamentos. Esclareceu que o Prefeito atual está 

trabalhando com o orçamento da gestão passada e não pode ser mexida. 

Disse que todos os pedidos feitos pelos moradores do bairro Vila Nossa 

Senhora Aparecida serão encaminhados ao Executivo. Não havendo mais 

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

todos e encerrou os trabalhos às 21h e 00 min, Felipe Fonseca Guerra – 



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

Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 11 de setembro de 2017. 
 


