
ATA DA 10ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 17/04/2017. 

         

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 houve 

ressalva, tendo sido aprovada. Em seguida, o Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 

099/2017,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 construção de 

gavetas para o cemitério da comunidade de João Ferreira. 

REQUERIMENTO Nº 100/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto 

Mourão que a Prefeitura Municipal providencie o alargamento do córrego 

da comunidade de João Ferreira, entre a casa do senhor “Xi Marra” até a 

curva da entrada da fazenda do senhor Geraldo Sales. REQUERIMENTO 

Nº 101/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura 

Municipal providencie com urgência a retirada de dois paus que estão 

caindo e estão localizados na entrada da comunidade do Jardins do 

Continente. REQUERIMENTO Nº 102/2017, autoria do Vereador Eder 

Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie a troca do piso da 

escolinha localizada na Vila Nossa Senhora Aparecida, colocando piso de 

cerâmica e que seja instalado ventiladores e bebedouro. Foi retirado da 

ordem do dia. REQUERIMENTO Nº 103/2017, autoria do Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro, que seja construído um queimador de velas no 

cemitério municipal de Coronel Pacheco, Ribeirão de Santo Antônio e em 

João Ferreira. REQUERIMENTO Nº 104/2017, autoria do Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal providencie a 

dedetização dos bueiros na rua São Vicente de Paulo. REQUERIMENTO 

Nº 105/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a 

Prefeitura Municipal promova realização de bailes da Terceira Idade no 

Município de Coronel Pacheco. REQUERIMENTO Nº 106/2017, autoria 

do Vereador Davis Cristian de Landa, que a Prefeitura Municipal 

providencie a troca das lâmpadas dos seguintes postes: Uma em frente à 

residência do senhor Luiz Carlos (Coió), no bairro Santa Rita e outra em 



frente à barraca do senhor Luiz Rocha, no bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida.  MOÇÃO DE PESAR Nº 004/2017, autoria de todos os 

Vereadores, aos familiares do senhor Sebastião Apolinário Filho. MOÇÃO 

DE PESAR Nº 005/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares do 

jovem Pablo Camilo. MOÇÃO DE PESAR Nº 006/2017, autoria de todos 

os Vereadores, aos familiares da senhora Celeste Aparecida Valério 

Venâncio.  MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 001/2017, autoria do 

Vereador Davis Cristian de Landa, Rafael Alberto Mourão, Marcos Aurélio 

Valério Venâncio e Raimundo Salema Ribeiro. Ao Deputado Wadson 

Ribeiro.  SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA:  Discussão e Votação 

Única dos Requerimentos N°s 089/2017, 090/2017, 091/2017, 092/2017, 

093/2017, 094/2017, 095/2017, 096/2017, 097/2017 e 098/2017. 

TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE 

EXPEDIENTE.  O Vereador Helder Campos Camilo disse que o trator da 

Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco está consertado. Disse que 

segundo o Prefeito Municipal, todos os requerimentos feitos na reunião 

itinerante da comunidade de João Ferreira, Jardins do Continente, Alto 

Triqueda e Serra do Doze serão atendidos na medida do possível. Que os 

requerimentos feitos na reunião itinerante, referentes a falta de remédios e 

consulta médica já foram resolvidos. Que todas as quintas-feiras estará com 

o senhor Emerson Correia Gomes, Secretário de Administração e Finanças 

do Município de Coronel Pacheco, para se informar sobre os 

acontecimentos da licitação. Falou da satisfatória manutenção realizada na 

estrada da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Parabenizou a equipe 

organizadora e os jovens que participaram da Semana Santa no município. 

Pediu apoio aos Vereadores para aprovarem um Projeto de Lei de sua 

autoria, com o objetivo de trocar o nome do Plenário da Câmara Municipal 

para Doutor Esclepíades Lucas da Paixão. O Vereador Davis Cristian de 

Landa elogiou a Semana Santa do Município de Coronel Pacheco.  O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro solicitou um requerimento dirigido a 

empresa que presta serviço de manutenção da iluminação pública do 

Município, para que informe porque os pedidos de trocas de lâmpadas não 

estão sendo atendidos e se as lâmpadas estão mais escuras. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra sugeriu que seja feito um convite ao representante 

da prestadora de serviços de iluminação pública para que compareça à 

Câmara a fim de prestar esclarecimentos. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes disse ter ouvido elogios a respeito do Vereador Helder Campos 

Camilo na zona rural. Falou do bom trabalho de manutenção das estradas 

rurais pela Prefeitura. Falou da boa organização da APRURISA. Disse que 

esteve com a engenheira ambiental na comunidade de João Ferreira e 

constataram que a ponte do local não suporta a vazão da água da chuva. 

Que o Prefeito lhe disse que fará o possível para solucionar o problema. 

Falou de um projeto de lei que será encaminhado à Câmara sobre a criação 



de cargo de monitor escolar. Leu a resposta enviada pelo Secretário de 

Administração e Finanças sobre o ofício enviado pela Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara, requerendo 

esclarecimentos sobre a aquisição de combustível nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2017. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que conversou 

com o Senhor Vinicius sobre a resposta do ofício. Este o informou que na 

gestão anterior não foi adquirido combustível no valor de quatro reais e 

trinta centavos e quatro reais e vinte e cinco centavos. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão solicitou ao Senhor Vinicius que fizesse um levantamento 

nas documentações para melhor esclarecimento. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes disse que o senhor Vinícius deveria formalizar sua 

informação e apresentar aos Vereadores. Disse concordar com o Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro a respeito da iluminação pública. Parabenizou 

aos organizadores da Semana Santa. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio agradeceu pela moção de pesar recebida pelo falecimento de sua 

tia. Disse que os questionamento quanto à aquisição de gasolina foi 

importante para estimular o debate e a participação da população quanto a 

gestão do Município. Cobrou o Presidente da Câmara sobre o portal da 

transparência da Câmara Municipal. Disse que o site da Prefeitura 

Municipal de Coronel Pacheco está em manutenção a mais de um mês. 

Solicitou pedido de informação à Prefeitura sobre a demora na manutenção 

do site. Parabenizou a equipe organizadora da Semana Santa e também aos 

jovens que participaram. Disse que não só a Igreja Católica, mas todas as 

Igrejas que trabalham com jovens estão de parabéns. O vereador Helder 

Campos Camilo disse que o Prefeito Municipal visitará todas as Igrejas do 

Município de Coronel Pacheco oferecendo os serviços. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio parabenizou a Prefeitura Municipal pelo serviço 

que está sendo feito na estrada de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que as 

críticas feitas são constritivas e não para fazer política. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que realmente as estradas estão ficando muito boas. 

Disse que quanto ao córrego de João Ferreira, sabe que a construção de 

uma ponte fica muito cara. Pediu que a máquina limpe o córrego, a partir 

da vagem do senhor Fernando, até que seja viabilizado recursos para a 

construção da ponte. Falou do requerimento nº 101/2017, de sua autoria, 

sobre a retirada de dois paus que estão caindo na entrada da comunidade do 

Jardins do Continente. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa agradeceu as 

pessoas que ajudaram a reformar a quadra do bairro Vila Nossa Senhora 

Aparecida. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que a Câmara 

recebeu elogios por causa da Audiência Pública sobre segurança. 

Parabenizou a Silvania pela organização da Semana Santa. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra sugeriu uma reunião com a polícia militar para saber 

como estão as coisas desde a audiência pública. Disse que a população está 

elogiando o serviço da polícia militar no município. Parabenizou o 



Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela ação social na praça do bairro Vila 

Nossa Senhora Aparecida. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa agradeceu 

ao senhor Aparecido que está sempre aguando as plantas do jardim na 

quadra. O Vereador Felipe Fonseca Guerra pediu uma moção de 

parabenização para o senhor Aparecido em nome de todos os Vereadores. 

Informou que nos dias 26, 27 e 28 de maio será realizada a festa na 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que o Prefeito de Piau lhe 

relatou que está aguardo a inauguração do posto de gasolina que está sendo 

construído na cidade, para que se for possível, comprar combustível para a 

prefeitura nesse posto.  Que o Prefeito de Piau lhe disse que compra 

gasolina para o município no Posto Bandeirantes ao preço de R$ 3,89. O 

Vereador disse ter se surpreendido, pois o município de coronel, na gestão 

anterior, comprava combustível nesse mesmo posto ao preço de R$ 4,10, o 

que dá uma diferença de vinte centavos para cada litro. Não havendo mais 

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

todos e encerrou os trabalhos às 19h e 50 min, Felipe Fonseca Guerra – 

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

Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 17 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


