
ATA DA 12ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 08/05/2017. 

         

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 113/2017, 

autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, 

que a Prefeitura Municipal providencie um corrimão para o escadão que 

fica localizado ao final da rua Antônio Augusto Sobral. REQUERIMENTO 

Nº 114/2017, autoria dos Vereadores Helder Campos Camilo, Felipe 

Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Eder Rodrigues Lopes e 

Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencia o 

processo da decantação da água da ETA, no Município de Coronel 

Pacheco. REQUERIMENTO Nº 115/2017, autoria do Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal notifique todos os proprietários 

de terrenos que estejam sujos, com matos e entulhos para que façam a 

limpeza dos mesmos, de acordo com o código de obras de 1969. Art. 375. 

REQUERIMENTO Nº 116/2017, autoria dos Vereadores Fagner Florêncio 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie a substituição de uma planta espinhosa, que está localizada na 

praça central, no Município de Coronel Pacheco, por outa que não possua 

espinhos. REQUERIMENTO Nº 117/2017, autoria dos Vereadores Fagner 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie uma placa de “PROIBIDO AMARRAR ANIMAIS”, próximo 

ao trailer do senhor Rildo. REQUERIMENTO Nº 118/2017, autoria dos 

Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos 

Camilo, Fagner Florêncio dos Santos e Ramon Teixeira Barbosa, que a 

Prefeitura Municipal providencie a construção de um Centro Comunitário 

na comunidade de Ribeirão de São José, para as realizações de 

atendimentos médicos, reuniões, festividades entre outros. 



REQUERIMENTO Nº 119/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto 

Mourão, que a Prefeitura Municipal providencie a instalação de quatro 

postes de iluminação em frente à igreja na comunidade de Ribeirão de São 

José.  REQUERIMENTO Nº 120/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto 

Mourão, que a Prefeitura Municipal providencie a limpeza de um “mata 

burro” localizado na estrada da liberdade / Ribeirão de São José, próximo a 

propriedade do senhor Evandro. REQUERIMENTO Nº 121/2017, autoria 

do Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal 

providencie reparos para o corrimão do Escadão da rua Constantino 

Francisco Pinto, no bairro Santa Rita. REQUERIMENTO Nº 122/2017, 

autoria do Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio e Eder Rodrigues 

Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie a construção de um espaço 

de recreação e lazer, na Comunidade de Ribeirão de São José. 

REQUERIMENTO Nº 123/2017, autoria dos Vereadores Eder Rodrigues 

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

Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

finalize a obra de manilhamento no bairro São Cristóvão, a partir da 

residência do senhor Homero até a rodovia MG 353, dando sequência na 

residência do senhor Felipe Guerra, passando pela granja do senhor 

Paulinho até desembocar no curso d’agua. REQUERIMENTO Nº 

124/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura 

providencie tomadas de energia e um bebedouro para o interior da quadra 

de esportes Central do Município de Coronel Pacheco. REQUERIMENTO 

Nº 125/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a 

Prefeitura providencie reparos na rede de esgoto do senhor Conan, no 

bairro São Cristóvão.  MOÇÃO DE PASAR Nº 07/2017, autoria de 

Vereados os Vereadores Aos familiares do senhor Ivan Costa Mazzonni. 

MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 033/2017, autoria dos Vereadores 

Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos 

Santos, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, ao casal Márcio 

Antônio Dornelas e Rosemeire Aparecida Carvalho. MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 034/2017, autoria dos Vereadores Fagner 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, aos organizadores da festa em 

homenagem a São José.  Moção de Repúdio Nº001/2017, autoria dos 

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   Contra a PROPOSTA DE 

EMENDA CONSTITUCIONAL – PEC 287/2016 – A REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA. SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA: Discussão e 

Votação Única dos Requerimentos Nºs 107/2017, 108/2017, 109/2017, 

110/2017, 111/2017 e 112/2017. Apresentação do Projeto de Lei Nº 



003/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, Institui no 

Município de Coronel Pacheco a Política de arrecadação e Distribuição 

Gratuita de Medicamentos a pessoas carentes (Farmácia Solidária), e dá 

outras providências. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Helder Campos Camilo disse que 

dando continuidade à audiência pública sobre segurança, esteve em reunião 

em Juiz de Fora junto com o Vereador Felipe Fonseca Guerra, onde Juízes 

e policiais esclareceram, que as cidades pequenas como Coronel Pacheco 

será fortalecidas com viaturas. Parabenizou a doutora Cida, que está 

atendendo nos finais de semana no posto de saúde de Coronel Pacheco. 

Disse que está para ser instalada uma creche em Coronel Pacheco. Disse 

que foi acusado de estar querendo cancelar o concurso público. Disse não 

ter esse poder e esclareceu a quem o acusou. Parabenizou as mães. O 

vereador Davis Cristian de Landa disse que o mata burro próximo a 

residência do senhor Evandro continua entupido. Disse que os 

requerimentos estão sendo enviados ao executivo mas não estão sendo 

respondidos. Disse que os requerimentos são pedidos feitos pelo povo e o 

povo quer uma resposta. Disse entender que nem todos os requerimentos 

serão executados, mas que tem que ser enviado uma resposta. Parabenizou 

ao Vereador Eder Rodrigues Lopes pelo projeto apresentado. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio Parabenizou ao Vereador Eder 

Rodrigues Lopes pelo projeto apresentado, parabenizou ao Vereador Rafael 

Alberto Murão pela organização da cavalgada na festa em homenagem a 

São José. Disse que na última reunião foi relatada sobre uma academia ao 

ar livre que seria doada pelo Deputado Isauro Calais para ser instalada no 

campo de futebol do município de Coronel Pacheco. Sugeriu que alguns 

desses aparelhos pudessem ser instalados em outas localidades do 

município de Coronel Pacheco, já que o campo não atende toda a 

população por estar localizado em um local alto onde as pessoas com mais 

idade não vão. Disse ficar chateado quanto a não respostas dos 

requerimentos enviados ao executivo. Disse que o requerimento nº 

063/2017, de sua autoria, foi requerido no dia 06/03/2017, ainda não foi 

respondido. Disse que já houve problemas em relação ao abastecimento de 

água onde a população ficou por alguns dias com falta d’água. Disse que 

foi solucionado o problema mas que o requerimento foi estudado e que não 

teve resposta. Disse que gostaria de trabalhar junto com o executivo, mas 

quando não obtém uma resposta fica frustrado. Disse que os Vereadores 

são criticados em comparecer uma vez por semana na Câmara para 

reuniões e receberem o salário que recebem, mas o trabalho que executam 

de certa forma, alguns não são atendidos. Disse que são nove os 

Vereadores trabalhando e querendo o melhor para a cidade de Coronel 

Pacheco. Disse que durante o período que estão como Vereadores, não 

colocaram nenhum empecilho ao Poder Executivo. Disse que passou na 



estrada cujo foi requerido a limpeza do mata burro, e que já foi iniciado a 

limpeza. Parabenizou todas as mães. O vereador Rafael Alberto Mourão 

disse apoiar o projeto apresentado pelo Vereador Eder Rodrigues Lopes. 

Agradeceu aos Vereadores que ajudaram no patrocínio das camisas da 

cavalgada. Disse que passando pela estrada onde está localizado o mata 

burro entupido, dois moradores que elogiaram uma saída de água que foi 

feita na estrada, mas que o mata burro estaria entupido. Disse que o 

requerimento nº Nº 119/2017, de sua autoria, foi pedido dos moradores da 

comunidade de São José. Disse que a respeito da gasolina, foi enviado um 

oficio a Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco, pedindo 

esclarecimentos. Disse que após os esclarecimentos, falaria em reunião o 

que foi relatado pelo funcionário da Prefeitura senhor Vinicius que 

participou do orçamento de 2015 sobre o valor da gasolina no valor de 4,10 

e 4,19. Leu a resposta dada pelo senhor Vinicius, que no ano de 2016 foi 

realizada a licitação de combustível, sendo que a gasolina era adquiria no 

valor de 4,10 valor este que foi praticado até o final, não havendo em 

momento algum reajuste. O Valor mencionado de 4,30, supostamente 

tratam-se de valores de orçamentos prévios realizados em janeiro do ano de 

2016. Após um ano os preços de qualquer produto inclusive combustível 

sofrem variações, não podendo servir de base para nova licitação sendo 

necessário a realização de novos orçamentos. Não podendo de maneira 

alguma um orçamento de um ano ser utilizado para outro ano. E ainda 

conforme notícia publicada no site G1, a gasolina sofreu uma redução de 

15% nos primeiros meses de 2017. O preço médio do combustível em Juiz 

de Fora, caiu nos primeiros meses de 2017.A gasolina passou de 4,09 em 

janeiro para 3,45 em abril, o que representa uma queda de 15%. No mesmo 

período, o etanol passa de 3,29 para 2,40, redução de aproximadamente 

27%. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que essas foram as 

explicações retiradas do site zona da mata notícias. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão desejou felicidades as mães. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes disse também ter sido convidado para a reunião em relação à 

segurança pública em Juiz de Fora, mas que seu convite chegou atrasado. 

Disse que esteve com o sargento Viana e que foi relatado que a audiência 

pública realizada no município de Coronel Pacheco vem dando resultado, 

que os números de denúncia aumentaram e que a população está mais 

participativa. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse saber que a demanda 

de requerimentos é grande e entende a demora das respostas. Sugeriu que 

os Vereadores marcassem uma reunião com todos os secretários e passar 

pra eles o que está acontecendo em cada lugar do município. Disse que 

realmente está para ser instalada uma creche em Coronel Pacheco e que 

esteve com o procurador da Prefeitura de Coronel Pacheco que ligou para o 

topógrafo da AMPAR e disse que estaria em Coronel Pacheco na terça 

feira fazendo a medição do local. Disse que os Vereadores estão 



participativos visitando os locais para saber das realidades. Parabenizou o 

evento realizado  

na comunidade de Ribeirão de São José, ao organizadores do sorteio de 

prêmios da Pastoral e aos organizadores da feijoada da APAPE. 

Parabenizou a todas as mães. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos 

parabenizou a doutora Cida, médica que atende no posto de saúde. Disse 

que esteve conversando com ela no final de semana. Parabenizou os 

organizadores do evento promovido pela APAPE. Parabenizou as mães. O 

Vereador Helder Campos Camilo disse que críticas devem ser feitas, mas 

que quando se faz coisas boas tem que ser elogiado também. Disse que irá 

conversar com o Executivo para que seja tomada as providências quanto 

aos requerimentos que não foram respondidos. Disse que muitos 

requerimentos já são promessas de campanha do Prefeit. O vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que realmente é preciso elogiar. 

Disse que as estradas das zonas rurais foram criticadas e que quando 

arrumadas foram elogiadas.  O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que o 

pedido dos Vereadores para que o DEER providenciasse a limpeza da 

estrada foi atendido. O vereador Felipe Fonseca Guerra disse que já 

solicitou a chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco 

por várias vezes as respostas dos requerimentos e ela ficou de providenciar. 

Disse que sobre continuidade da obra da secretaria da Câmara, o edital já 

foi publicado e a licitação ainda irá acontecer. Disse que compareceram 

seis firmas para visita técnica, na Câmara Municipal. Disse que a Câmara 

foi elogiada pelas visitas. Disse que também estaria sendo acusado de 

querer cancelar o concurso da Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco, e 

disse não ter esse poder. Disse que partindo desse boato fez algumas 

pesquisas na internet e descobriu que a mesma empresa que realizou o 

concurso público   em Coronel Pacheco, está sofrendo três processos por 

fraudes. Leu o documento que fala sobre as cidades onde ocorreram as 

fraudes. Disse que se Houve fraude no concurso público de Coronel 

Pacheco, quem irá investigar será o Ministério Público. Disse que a 

administração passada adquiriu dois playgrounds, um para a comunidade 

de João Ferreira e outro para Coronel Pacheco, um no valor de trinta e 

cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e outro no valor de trinta e seis 

mil, oitocentos e setenta e quatro reais, um em 20/12/2016 e outro em 

22/12/2016. Disse que hoje o mesmo playground está orçado no valor de 

aproximadamente vinte mil reais. Disse que uma cadeira odontológica pela 

emenda parlamentar estaria no valor máximo de sete mil reais e que teria 

sido comprada no dia 01/09/2016, por um valor de vinte cinco mil, 

oitocentos e noventa reais. Disse que está tudo nas notas fiscais e que se 

alguém quiser pode pedir cópias na Secretaria da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco. Disse que uma impressora foi comprada no dia 

09/12/2016, por um valor de oito mil e novecentos reais e que em 



24/04/2017, a mesma impressora foi adquirida por três mil quatrocentos e 

sessenta reais. Disse que a administração passada recebeu uma verba no 

valor de duzentos e noventa e   

Cinco mil e trezentos reais para um calçamento e o Executivo devolveu, 

alegando que “seria para uma infraestrutura de um bairro novo que o 

município estava criando, que seria em um loteamento em uma área de 

desapropriação, como o terreno ainda está em processo judicial, devido a 

vários recursos o município não tem posse do terreno, com isso não 

podemos executar as obras no local e não possui outro local para executar 

tal obra de pavimentação. Assim torna inviável manter o convênio.” O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que teria outros locais necessitando 

de calçamento como Ribeirão de São José, Ribeirão de Santo Antônio e 

Jardins do Continente. Disse que o atual Prefeito enviou um ofício para 

Caixa Econômica Federal solicitando uma resposta. Leu a resposta enviada 

pela Caixa Econômica Federal. Disse que a Prefeitura do município de Piau 

com o mesmo contrato de 2016, no mesmo posto de gasolina, está pagando 

três reais e oitenta e nove centavos. Desejou felicidades a todas as mães. 

Não havendo mais oradores e cumprida a finalidade da reunião, o 

Presidente agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20h e 20 min, 

Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-

Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 08 de 

maio de 2017. 

 
 


