
ATA DA 1ª REUNIÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CORONEL PACHECO NA COMUNIDADE DE JOÃO 

FERREIRA - MG, EM 10/4/2017 

Às 19:00h, compareceram na Escola Municipal Edgard de Paiva Aguiar 

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. 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. Não 

havendo correspondências a serem lidas, passou-se a Tribuna Livre, 

com manifestações dos representantes das comunidades dos Jardins do 

Continente, Serra do Doze, João Ferreira e Alto Triqueda. O Senhor 

Frederico disse que a senhora Graça, moradora da comunidade de João 

Ferreira, requereu a Prefeitura Municipal a instalação de energia elétrica 

e água no cemitério da comunidade de João Ferreira. Disse achar 

importante a arborização ao redor do cemitério, devido ao chorume dos 

corpos sepultados que pode contaminar o lençol freático e as raízes das 

árvores ajudam na absorção do chorume. O Senhor Santo, morador dos 

Jardins do continente, disse a rua Alameda Europa está precisando de 

limpeza, nela existe um bambuzal que está caindo na rede elétrica. Disse 

que está faltando água nas casas da rua de cima, devido à perda na parte 

baixa na comunidade. O Senhor Luiz Chinelato, morador da 

Comunidade Jardins do Continente, perguntou se os requerimentos 

feitos na última reunião itinerante referente à comunidade foram 

atendidos. Reclamou que não recebeu convite para a reunião Itinerante. 

Disse que foi convidado por uma moradora da comunidade de João 

Ferreira. O Presidente fez a leitura dos requerimentos solicitados pelos 

moradores na reunião Itinerante de 2016. O Senhor Luiz Chinelato disse 

que a máquina passou na rua onde ele reside, mas que o serviço não 

ficou bom e que faltou a colocação de escória. Reclamou a ausência dos 

Prefeitos às reuniões itinerantes. A Senhora Enilda disse concordar com 

as reclamações do senhor Luiz Chinelato, mas que os convites para a 

reunião foram enviados para a comunidade do Jardins do Continente 

sim. A senhora Mariinha disse que o córrego que passa nos fundos de 

sua residência precisa de limpeza. Disse que quando chove o nível da 

água sobe muito. O senhor Luiz Chinelato perguntou se a nova rodovia 

estadual já havida sido oficialmente inaugurada. O senhor Frederico 



respondeu que não, mas que não havia nada que impedisse o trânsito, a 

não ser uns cones. O senhor Vinicius pediu ao sargento patrulhamento 

na comunidade do Jardins do Continente no período noturno. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra passou a palavra aos Vereadores. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão disse que pegou os convites para a 

reunião da Câmara na quinta-feira à tarde, que não pôde entregá-los 

todos pessoalmente, mas que teve ajuda para entregá-los. Pediu 

desculpas e sugeriu que na próxima vez seja feito o convite também por 

um carro de som. Disse que as lâmpadas queimadas dos postes só foram 

trocadas depois que apresentou requerimento na Câmara. Disse que o 

transporte solicitou para as crianças irem as aulas de catequese foi 

disponibilizado e agradeceu. Disse que quanto a poda do bambuzal, já 

foi feito requerimento e está aguardando resposta. Disse que o 

encanamento de água da comunidade do Jardins do Continente está 

errado e se houver desperdício vai faltar água. Fez a leitura dos 

requerimentos feitos pela Câmara no ano de 2017 em favor das 

comunidades rurais. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que 

sempre houve carro de som para convidar as comunidades para as 

reuniões Itinerantes, achar que deve continuar. Considera errado que 

Vereador entregue convite para as reuniões, que a Câmara não deve 

guardar dinheiro, e sim gastar em favor da população. Parabenizou o 

Senhor Luiz Chinelato pelas reivindicações. Disse achar que a Prefeitura 

está com bastante dinheiro devido a quantidade de cargos. Disse que o 

convite para a reunião itinerante foi estendido à todos os secretários, 

mas só a Secretária de Educação compareceu. Falou da licitação para 

transporte escolar e que a rota foi dividida com outa pessoa. Se colocou 

à disposição de todos. Parabenizou o Vereador Rafael Alberto Mourão 

por ser o representante na zona rural. O Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro parabenizou ao Sargento da Policia Militar pelo trabalho que 

vem executando no Município de Coronel Pacheco. Disse que solicitou 

redutores de velocidade para entrada da comunidade de João Ferreira e 

Jardins do Continente, mas sabe será difícil consegui-los. Disse que 

conversou com secretário de obras e este lhe disse que colocará escória 

nas ruas dos Jardins de Continenti. Disse que quanto às lâmpadas 

queimadas dos postes, é só ligar para a Prefeitura e fazer a reclamação. 

O Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse está visitando todas as 

comunidades para saber das reivindicações do povo e que está à 

disposição de todos. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

que o Vereador Rafael Alberto Mourão é o representante da comunidade 

mas que todos os Vereadores estão trabalhando em conjunto. Também 

acha que as comunidades rurais deveriam ser convidadas para a reunião 

por um carro de som. O Vereador Eder Rodrigues Lopes esclareceu à 

população o que é o CODEMA. Disse que a Prefeitura Municipal possui 



uma engenheira ambiental e que qualquer intervenção é analisada por 

ela. Se comprometeu em levar a engenheira até a comunidade para que 

ela possa analisar a situação do córrego, as podas que necessitam ser 

feitas e a situação do cemitério. Disse que esteve no DEER/MG junto 

com o Vereador Rafael Alberto Mourão para encontrarem uma 

alternativa para que as entradas de acesso das comunidade de João 

Ferreira e Jardins do Continentei fiquem menos perigosas. Também, 

junto com o Vereador Rafael Alberto Mourão está tentando inserir a 

comunidade de João Ferreira em um projeto chamado COMUNICA 

MINAS, com o objetivo de ser instalada uma antena de celular. Disse ter 

feito um requerimento para a ampliação do posto de saúde da 

comunidade de João Ferreira, pedido do senhor Antônio. O Vereador 

Fagner Florêncio dos Santos disse que a Câmara está a disposição de 

todos. O Vereador Helder Campos Camilo disse convidará o Prefeito 

Municipal de Coronel Pacheco para para uma reunião com a população 

de João Ferreira e Jardins do Continente. Disse que o Municipal de 

Coronel Pacheco tem atendimento médico nos finais de semana com a 

doutora Cida. Disse que se não tiver remédio na farmácia básica, o 

paciente poderá solicitá-lo que será providenciado. A Senhora 

Alessandra, moradora da Comunidade de Triqueda, disse que aguarda 

um remédio caro que não tem na farmácia básica e que está comprando. 

Está aguardando um retorno com o médico ortopedista para seu Filho. O 

Vereador Helder Campos Camilo disse que irá tomar as providencias o 

mais rápido possível. O Vereador Felipe Fonseca Guerra solicitou o 

nome completo e o requerimento da senhora Alessandra para resolver 

com a secretaria de saúde. Disse ao senhor Santo que quanto a poda do 

bambu terá que ver com a CEMIG, já que estão esbarrando na rede 

elétrica. Disse que para a limpeza do córrego, a Prefeitura terá que 

terceirizar o serviço porque a máquina da Prefeitura não faz esse tipo de 

serviço, mas já está sendo providenciado para outros locais também. 

Pediu desculpas pela falha na comunicação dos convites para a reunião. 

Disse que a respeito da licitação do transporte escolar, foi feita de forma 

errada na gestão passada. Disse que o rapaz que ganhou a licitação no 

ano de 2017 não conseguiu fazer a rota. Disse que terá uma nova 

licitação para outras duas linhas porque uma só não tem condições. O 

senhor Vinicius disse que a licitação não estava errada e que cada ano é 

uma rota. O Vereador Felipe Fonseca Guerra esclareceu sua fala 

anterior. Disse que irá conversar com o responsável pela água e relatar o 

problema na Comunidade do Jardins do Continente. Disse que a 

Prefeitura em outra administração assumiu o loteamento na Comunidade 

do Jardins do Continente de forma errada. Disse que teria que assumir 

com toda a infraestrutura pronta, e não foi assim que aconteceu. Disse 

que houve erro tanto do Prefeito que assumiu quanto dos Vereadores da 



época em ter aceitado. Disse que tem outro loteamento previsto, e se a 

Prefeitura assumir sem a infraestrutura pronta, não votará a favor. Disse 

que no assentamento está com o mesmo problema, construção de casas 

sem infraestrutura. Esclareceu o motivo pelo qual as fábricas ainda não 

foram instaladas no município de Coronel Pacheco. Disse que o DEER 

não libera o alvará enquanto a rua de acesso não estiver correta, com 

passagem para duas carretas ao mesmo tempo. Disse que está 

complicado pois de um lado está a pista do DEER e do outro lado está a 

casa do senhor Lelei, que foi financiada pela Caixa Econômica Federal. 

O senhor Lelei só poderá ceder uma parte do lote quando sua casa for 

totalmente quitada. Disse que esteve junto com Vereadores Fagner 

Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e 

Ramon Teixeira Barbosa conversando sobre a rua de acesso as futuras 

fábricas com o senhor Deputado Isauro Calais. Disse que o senhor 

Deputado Isauro Calais se comprometeu em entrar em contato direto 

com o governo e ver o que pode ser feito. Disse que terão que refazer o 

calçamento da rua, já que não suportará o peso das carretas. Pediu 

desculpas aos moradores da comunidade do Jardins do Continente pela 

falha dos convites para a reunião, já que nem todos ficaram sabendo. A 

pedido do Senhor Vinicius, o Vereador Felipe Fonseca Guerra leu as 

respostas dos requerimentos respondidos pelo Executivo em relação as 

comunidades interessadas. Não havendo mais oradores e cumprida a 

finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a todos e encerrou os 

trabalhos às 21hs, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio 

dos Santos Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. 

Coronel Pacheco, 10 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


