
ATA DA 17ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 05/06/2017. 

         

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, houve 

requerimento de ressalva pelo Vereador Rafael Alberto Mourão. O 

Presidente colocou o requerimento em votação, tendo sido aprovado.  Em 

seguida, o Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: 

REQUERIMENTO Nº 138/2017, autoria dos Vereadores Eder Rodrigues 

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

Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie ferramentas em geral para uso dos funcionários. 

REQUERIMENTO Nº 139/2017, autoria dos Vereadores Ramon Teixeira 

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

Campos Camilo e Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal 

providencie reforma na casa da Senhora Eli, mãe do Marquinhos, moradora 

do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, próximo a Churrascaria do 

Parente. REQUERIMENTO Nº 140/2017, autoria dos Vereadores 

Raimundo Salema Ribeiro, Davis Cristian de Landa, Marcos Aurélio 

Valério Venâncio e Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura Municipal 

providencie a limpeza do lote atrás da casa do senhor Francisco (Chicão) 

morador do bairro Santa Rita. REQUERIMENTO Nº 141/2017, autoria dos 

Vereadores Raimundo Salema Ribeiro, Davis Cristian de Landa, Marcos 

Aurélio Valério Venâncio e Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura 

Municipal providencie placas de “PROIBIDO ESTACIONAR”, na rua 

Isaac José da Silva. REQUERIMENTO Nº 142/2017, autoria dos 

Vereadores Raimundo Salema Ribeiro, Davis Cristian de Landa, Marcos 

Aurélio Valério Venâncio e Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura 

Municipal providencie uma placa de “ponto de ônibus”, próximo ao Pilate 

(Bar dos Motoristas). SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA: Discussão e 

Votação Única dos Requerimentos Nºs 134/2017, 135/2017, 136/2017 e 

137/2017. Aprovados. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro leu a 

resposta do ofício nº 056/2017, do Gabinete do Prefeito. O Vereador Davis 



Cristian de Landa esclareceu a resposta do oficio nº 057/2017, do Gabinete 

do Prefeito. Disse que a resposta foi baseada na administração passada. 

Disse que o Presidente havia falado que o salário do veterinário da 

administração passada seria de quatro mil reais. Disse ter conversado com 

João Augusto, funcionário da Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco, 

que esclareceu que o veterinário da administração passada recebia um valor 

de dois mil reais e noventa e quatro centavos e que a veterinária da atual 

administração recebe um valor de dois mil oitocentos e noventa reais. Disse 

achar que não houve economia como haviam falado. Disse que para festa 

de encontro de cavaleiros e amazonas, realizada na comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio, foram contratados dois veterinários para assinar 

pela festa. Disse que o requerimento do Isauro Calais não existe. Disse que 

o valor que quinze mil reais vem direto para Caixa Escolar. Disse ter 

conversado com o secretário de Educação da administração passada, senhor 

Leonardo Gomes, que esclareceu dizendo que todo ano esse valor é 

depositado na Caixa Escolar.  O Vereador Davis Cristian de Landa disse 

que o deputado Isauro Calais fez um requerimento falando que cedeu 

quinze mil reais. Disse achar que deveria ter mandado duzentos mil reais 

para que fosse feito reformas. Disse para todos tomarem cuidado com os 

deputados Isauro Calais e Renzo Braz. Disse que o Partido PMDB é uma 

panela. Disse que a pintura do Calçadão do Município de coronel Pacheco 

ficou no valor de onze mil reais.  Disse que deveriam chamar a imprensa 

para ver a situação da rua Fernando Scarlateli Procópio como fizeram no 

passado, e não fechar a rua como foi sugerido pelo Vereador Eder 

Rodrigues Lopes. Disse que antes a rua pertencia ao DEER e agora 

pertence ao município. Disse que está para sair um consórcio de asfalto 

com a AMPAR e que deveriam aproveitar para arrumar a rua Fernando 

Scarlateli Procópio. Parabenizou a obra da estrada da comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

comentou sobre o dia Mundial do Meio Ambiente. Leu o Projeto de lei nº 

816/2014, que “institui fundos municipal do meio ambiente e dá outas 

providências”. Disse que o município de Coronel Pacheco não está fazendo 

nada pelo meio ambiente. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que na 

administração passada o Ex vereador Luiz Carlos Falava sempre que 

deveria plantar árvores na nascente da água da Prata. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse que é preciso fazer um projeto para o uso 

racional da água. O Vereador Helder Campos Camilo pediu uma moção de 

parabenização para a equipe do Projeto de Musicalização apresentado na 

Escola Municipal Professor Renato Eloy de Andrade. Parabenizou a esposa 

do Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio pela apresentação, no 

Projeto de Musicalização. Disse fazer parte do PMDB e tinha vergonha de 

quando fazia parte do partido PT. Parabenizou aos Vereadores que 

fiscalizam. Disse estar sempre junto com o Prefeito e está sempre 



cobrando. Disse que o prefeito vai arrumar a rua Fernando Scarlateli 

Procópio. Disse achar dois projetos importantes que aconteceram no 

município foi a Geloteca e o Projeto de Musicalização. Disse que a viajem 

do Vereador Eder Rodrigues Lopes a Brasília, foi muito bom para o 

município. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que os deputados 

aprovaram o aumento do IPVA somente para o Estado de Minas Gerais. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro falou sobre a semana sem imposto de 

gasolina no município de Juiz de Fora. Disse ser 43% de impostos pagos 

pela gasolina. O Vereador Helder Campos Camilo disse que a Câmara 

Municipal do Município de Cristiano Otoni não aprovou as contas do 

Prefeito e que ele foi cassado. Disse que é preciso estudar com muita 

atenção as contas de cada Prefeito. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

disse que as contas de qualquer Prefeito vem pronta do Tribunal de Contas 

e que os Vereadores não tem muito o que fazer. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio agradeceu o elogio feito a sua esposa. Disse que 

foi muito emocionante a apresentação de Músicas na Escola Municipal 

Professor Renato Eloy de Andrade. Disse que por muitas vezes são 

criticados e quando surge um projeto como o apresentado na Escola 

Municipal Professor Renato Eloy de Andrade com a dimensão que foi 

apresentada, é de ficar emocionado. Disse ficar seu reconhecimento à 

Prefeitura do Município de Coronel Pacheco independente de seu gestor, 

por ter trazido esse projeto e às empresas que apoiaram. Disse concordar 

com a moção de parabenização para os membros do Projeto de 

Musicalização. Disse que um morador da comunidade de Ribeirão de São 

José reclamou que sua esposa não estaria encontrando vaga para 

atendimento ginecológico no Posto de Saúde de Coronel Pacheco. Disse ser 

preciso fazer um requerimento pedindo que a ginecologista atenda mais 

vezes. Disse que segundo o morador da comunidade de Ribeirão de São 

José, a ginecologista só atende às terças feiras. Disse não ter comparecido à 

festa junina na Escola Edgard Paiva Aguiar por motivos de compromissos 

religiosos. Disse ser compromissos que tem a bastante tempo e por esse 

motivo não será possível comparecer em todas as festas. Parabenizou a 

estrutura montada para a festa e disse saber que foi sucesso. Disse que as 

vezes fala-se de partido como se fala de qualquer outo assunto. Disse que 

são alguns líderes que estragam determinadas agremiações. Disse que as 

vezes criticam os partidos PT e PMDB mas que tem pessoas que também 

foram enganadas por falsos projetos como existe em todo lugar. Disse que 

muitas vezes é criticada a corrupção que vem de cima e esquece a que está 

abaixo. Disse que na última reunião a Assessora Jurídica os chamou de 

Políticos e disse que a Câmara Municipal teria os técnicos que redigi. O 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que quando o Vereador 

Eder Rodrigues Lopes foi até Brasília e conseguiu coisas boas, só recebeu 

críticas e não foi elogiado. Disse que é preciso rever o conceito quando se 



diz em viajar com os próprios recursos. Disse que os Vereadores tem o 

dever de procurar se capacitar. Disse ser uma crítica que ela fez. Disse que 

é preciso ver o lado bom da crítica. Disse que é preciso se capacitar da 

melhor maneira possível para estar ocupando um cargo que foi honrado por 

moradores do município. Disse que é preciso fiscalizar de forma correta as 

verbas que chegam para o município, a forma como é usada, e não só 

acreditar no que está sendo falado. Disse ser correto cobrar do Executivo, e 

que não é dinheiro de Prefeito nenhum e sim do povo. Disse que o povo 

quer transparência. Disse estar cansado de serem taxados como palhaços de 

certa forma vindo “lá de cima”. Disse que é preciso cobrar nas urnas. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes disse fazer parte do PMDB e que sabe do 

seu caráter e honestidade, portanto não se enquadra na fala do Vereador 

Davis Cristian de Landa. Disse concordar quando se fala que a população 

precisa saber votar. Disse achar que a Câmara dos Vereadores deveriam 

deixar de discutir determinados assuntos que não seriam relevantes. Disse 

que o papel do Vereador é assessorar o Prefeito e discutir assuntos que irá 

trazer benefícios para o município. Disse já ter percebido um Vereador 

querendo atacar o outro. Disse que a política tem que ser feita nas ruas e 

não na Câmara Municipal. Disse que não deveria existir oposição e 

situação e sim todos pelo povo. Disse concordar que um Vereador precisa 

se capacitar. Disse não ter ido até Brasília para brincar. Disse estar sendo 

criticado por estar fazendo coisas boas. Disse que o município estará 

recebendo seis mil reais a ser direcionado ao CRAS. Disse que as ações 

sociais que realizou no município é devido os contatos   que possui. Disse 

ter gostado muito do projeto de musicalização apresentado na Escola 

Municipal Professor Renato Eloy de Andrade. Parabenizou a Escola 

Municipal Edgard Paiva Aguiar pela festa junina. Disse que irá conversar a 

respeito de castração de cães e gatos com a veterinária do município. Disse 

ter ido com o Vereador Helder Campos Camilo até o DENLURB para 

tratarem da castração de cães, mas foi esclarecido que o projeto não se 

estende a outros municípios. Disse ter conversado com o Deputado 

Noraldino Junior sobre o caminhão de castração de animais, mas ficou 

esclarecido que haveria uma fila de espera até o mês de maio.  Esclareceu 

que sobre o projeto que apresentou, irá trazer um farmacêutico, professor 

universitário para falar sobre o assunto. Disse ser Gestor Ambiental e 

concorda com a arborização no município. Disse que deveriam enviar um 

projeto ao executivo sobre coleta seletiva. Esclareceu ao Vereador Davis 

Cristian de Landa que não teria falado em momento nenhum em fechar a 

rua Fernando Scarlateli Procópio. Disse saber que a rua pertence ao 

município e proposto procurar um órgão competente para saber da 

viabilidade da proibição de transito de veículos de grande porte e carregado 

exceto ônibus escolares e interurbanos. Disse que a Câmara Municipal tem 

as reuniões gravadas e qualquer cidadão pode preencher um formulário 



requerendo uma cópia. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

que já foram enviados requerimentos solicitando redutores de velocidade 

para a rua São Vicente de Paulo, mas que está faltando um pouco de 

prioridade. O Vereador Rafael Alberto Mourão esclareceu o motivo pelo 

qual pediu ressalva da ata. Disse que poderiam abranger o projeto de 

Musicalização para a zona rural, uma vez que é mais complicado trazer os 

moradores da zona rural até o município para participar de certos eventos. 

Disse ser interessante mais projetos para as crianças. Disse concordar com 

o Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio quando diz que não poderá 

comparecer em todos os eventos. Parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira 

Barbosa pelo ajuda na festa junina realizada na Escola Municipal Edgard 

Paiva Aguiar. Disse que as respostas do executivo são baseadas no passado. 

Disse ter participado do 34º Congresso Mineiro realizado em Belo 

Horizonte com a presença de muitos Prefeitos e Vereadores e quem 

apresentou foi a AMM. Disse que a ginecologista está realmente 

sobrecarregada e que pacientes do município de Coronel Pacheco foram até 

a comunidade de João Ferreira no dia 30/05/2017 para consultarem. Disse 

que a ginecologista atende os moradores das comunidades de Ribeirão de 

Santo Antônio, João Ferreira, Jardins do Continente e alto Triqueda e se os 

pacientes do município de Coronel Pacheco forem consultar lá, 

sobrecarregará mais. Disse que algumas pessoas saíram do Posto de Saúde 

na comunidade de João Ferreira e foram embora a pé porque o carro não 

estava no local. Disse que a demora das respostas dos requerimentos 

enviados prejudica aos moradores. Disse que os ofícios enviados ao 

Executivo, são respondidos com mais rapidez que os requerimentos. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que a rua   Fernando Scarlateli 

Procópio está péssima que é necessário arrumar. Disse que a pintura do 

calçadão ficou no valor de onze mil reais. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela ajuda na 

festa junina realizada na Escola Municipal Edgard Paiva Aguiar. Disse que 

a verba solicitada ao deputado Isauro Calais veio e o oficio só fala que é 

para ao Escola Milton Santos. Disse que o ofício não esclarece como 

deverá ser gasto o valor de quinze mil reais. Disse que o valor pode ser 

pouco, mas veio. Disse que trinta e nove mil reais para a saúde também é 

pouco, mais dá para completar para comprar de um veículo. Esclareceu que 

no encontro de cavaleiros e amazonas, só havia um veterinário e não dois 

como foi falado. Disse que para realização desse tipo de festa é preciso um 

veterinário cadastrado em um curso Belo Horizonte. Disse que há muito 

tempo não é realizado esse curso. Disse que na cidade de Juiz de Fora só 

três veterinários fazem esse tipo de serviço em concursos de marcha. Pediu 

desculpas por ter falado errado o valor do salário do veterinário da 

administração passada. Disse que na verdade o valor seria de dois mil e 

noventa e quatro e vinte. Disse que no ano de 2014, o veterinário foi 



contratado, por carta convite. Disse que a veterinária contratada na atual 

administração foi através de pregão publicado no Diário Regional, teve 

outro participante. Disse que o veterinário no ano de 2014, trabalhava oito 

horas diárias e quatro dias por semana e recebia 105,00 por hora 

trabalhada. Em 11 meses de trabalho recebia um valor de 36.960,00, no 

mês recebia 3.360,00. Disse que no ano de 2015 teve um aditivo e o 

veterinário trabalhava dois dias por semana e oito horas diárias, passando a 

receber um valor de 126,00 a hora. Disse que em 2016, houve outro 

aditivo, sendo duas visitas mensais com oito horas a 130,88. Disse que a 

veterinária contratada no ano 2017, trabalha 120 horas mensais, vinte dias 

por mês, 6 horas por dia, e recebe 24,08 por hora trabalhada com um 

contrato de 10 meses no valor de 28.900,00 nesse período. Disse que a 

veterinária agora trabalha 120 horas mensais enquanto o da administração 

passada trabalhava 16 horas mensais. Disse ser economia para o município. 

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

Presidente agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20h e 15 min, 

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

Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 05 de 

junho de 2017. 
 


