
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ITINERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CORONEL PACHECO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE 

SÃO JOSÉ - MG, EM 15/5/2017 

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

Vereadores Davis Cristian de Landa, Fagner Florêncio dos Santos, Felipe 

Fonseca Guerra, Helder Campos Camilo, Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, Rafael Alberto Mourão, Raimundo Salema Ribeiro e Ramon 

Teixeira Barbosa. Ausente o Vereador Eder Rodrigues Lopes. 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.  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 da 

comunidade do Ribeirão de São José. O senhor Daniel Filgueira disse ter 

mata burro entupido na estrada. Disse que alguns moradores usam água da 

propriedade de sua família, mas não sabe se a água é potável. Pediu que a 

Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco fizesse uma análise da água. 

Pediu a visita da veterinária na comunidade para vacinação dos gados. 

Disse ser época da vacina contra brucelose. Disse que a Secretaria da 

Câmara Municipal estará dando continuidade na obra do prédio. Disse 

achar que será gasto um valor muito alto. Disse que esse valor poderia ser 

repassado para Prefeitura para ser gasto com a comunidade. A senhora 

Laura disse que o carro deixou de buscar a senhora Julieta, que teria 

consulta na ASISPES. Pediu que a Prefeitura Municipal de Coronel 

Pacheco passasse a máquina no morro que possui calçamento entre a 

estrada da Liberdade e Ribeirão de São José, pois está muito ruim. A 

senhora Ana disse que os requerimentos feitos no ano de 2016 não foram 

executados e pediu quebra-molas próximo sua residência. Disse que 

motociclistas passam muito rápido no local já chegando a ter quedas. A 

senhora Rosa elogiou a secretária de saúde do município de Coronel 

Pacheco, elogiou o doutor Júlio, médico da família e o motorista do carro 

escolar responsável pela comunidade. Pediu que a Prefeitura cedesse um 

carro para retornar com as crianças que fazem atividade física no município 

de Coronel Pacheco. Pediu que fosse feito um cômodo para o doutor Júlio 

atender ao pacientes na comunidade de Ribeirão de São José. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão disse já ter requerido a iluminação próximo a igreja 



de São José. Disse também concordar com o senhor Daniel quanto ao valor 

a ser gasto na reforma do prédio da Secretaria da Câmara Municipal. O 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse que já requereu a Prefeitura 

Municipal compra de materiais para construção de mata burros para onde 

for necessário. O Vereador Davis Cristian de Landa disse achar que o valor 

a ser gasto na reforma da Secretaria da Câmara Municipal poderia ser 

revestido para a população. Disse que está faltando fazer o escoamento das 

águas na estrada da Comunidade de São José. Disse ser muito importante a 

presença da veterinária para a vacinação dos gados contra a brucelose. 

Disse que na administração passada, pediu um carro para buscar as crianças 

na comunidade de São José para a prática de esportes no Município de 

Coronel Pacheco e conseguiu. Disse esperar que o carro continue buscando 

as crianças na comunidade de Ribeirão de São José, na nova administração. 

O Vereador Fagner Florêncio dos Santos agradeceu a presença dos 

moradores.  Disse que o posto de Saúde do Município de Coronel Pacheco 

está atendendo com ótimos médicos. Disse que a respeito do carro ter 

esquecido a paciente, irá procurar saber qual foi o motivo. Disse que a 

estrada de acesso a comunidade de Ribeirão de São José está melhor. 

Parabenizou ao senhor Tuta pelo trabalho que está realizando na estrada. 

Parabenizou os organizadores da festa em homenagem a São José. O 

Vereador Helder Campos Camilo disse que a Prefeitura Municipal adquiriu 

muitos remédios para a farmácia Básica do posto de saúde do município de 

Coronel Pacheco e que os que remédios não estiverem no posto de saúde, o 

paciente pode solicitar ao Charles na Prefeitura Municipal ou qualquer um 

dos Vereadores. Disse que a respeito dos mata burros o Prefeito já está 

providenciando. Disse que a doutora Cida está atendendo no Posto de 

Saúde do Município aos finais de semana. Disse que sobre a reforma da 

Secretaria Municipal do Município de Coronel Pacheco, a obra estará 

dando continuidade para melhor atender a população. Disse que quando 

esteve Presidente da Câmara, devolveu para Prefeitura Municipal de 

Coronel Pacheco um valor de vinte e quatro mil reais. Disse ter feito um 

documento pedindo para que esse valor fosse destinado à saúde, mas que 

não sabe com que o dinheiro foi gasto. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio esclareceu a finalidade da reunião Itinerante. Disse que todos os 

pedidos feitos pelos moradores serão enviados ao executivo. Disse ao 

senhor Daniel já ter sido questionado por moradores do município a 

respeito da reforma da Secretaria da Câmara Municipal. Disse que relatado 

pelo Vereador Helder Campos Camilo, um Vereador do Município de 

Goianá visitou a secretaria da Câmara Municipal e elogiou. Disse que as 

vezes as respostas do executivo, é que estamos no momento de crise. Disse 

que algumas pessoas também acham que o valor a ser gasto com a reforma 

da Secretaria da Câmara Municipal, deveria ser repassado ao executivo. 

Esclareceu que quando o dinheiro é repassado ao executivo, esse gastará da 



maneira que preferir. Disse que a reforma está em processo licitatório e 

caberá ao Presidente da Câmara Municipal a rever esse conceito e dar a 

resposta. Disse que junto com o Vereador Eder, conversou com o morador 

da comunidade, o senhor Dinho que solicitou uma área de lazer na 

comunidade. Esclareceu a senhora Laura que foi uma falta de comunicação 

que fez com que a senhora Julieta não fosse transportada até a ASISPES. 

Disse que mesmo assim foi busca-la, mas que por algum motivo não foi 

atendido. Pediu desculpas pelo ocorrido. Agradeceu o elogio feito pela 

moradora da comunidade. O Vereador Helder Campos Camilo disse que a 

Câmara Municipal não pode gastar o dinheiro com a população, só pode 

repassar ao executivo. Disse que a reforma da Câmara Municipal é para dar 

mais conforto a população. Disse que tem pessoas que foram contra a 

Secretaria da Câmara Municipal de Coronel Pacheco sair do aluguel e ir 

para um prédio próprio. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que 

será pedido não só a área de lazer, mas também uma academia ao ar livre. 

Disse que o Município de Coronel Pacheco receberá aproximadamente cem 

mil reais de IPVA e que esse dinheiro poderia ser investido na construção 

de um poço artesiano na comunidade de Ribeirão de São José. Disse ser 

importante um cômodo para o médico realizar as consultas na comunidade 

de Ribeirão de São José. Disse que a Prefeitura Municipal possui alguns 

brinquedos que precisam de reforma e que podem ser cedidos para a área 

de lazer da comunidade de Ribeirão de São José. Disse ter feito um 

requerimento para a compra de um gerador de energia para o Município de 

Coronel Pacheco e esclareceu o motivo. O Vereador Davis Cristian de 

Landa disse que esteve na Assembleia na cidade de Belo Horizonte, junto 

com o Vereador Rafael Alberto Mourão. Disse que não ter trazido 

nenhuma nota para a Câmara Municipal. Disse ter conversado com os 

deputados da região de Minas Gerais e que foi relatado ser difícil ser 

enviado os mata burros para as Comunidades. Disse ser contra a 

continuidade da reforma da Secretaria da Câmara Municipal. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra esclareceu que a campanha não é de brucelose e sim 

de aftosa. Disse que brucelose não tem campanha. Disse que a vacina 

contra a brucelose só pode ser aplicada pelo veterinário em bezerro de três 

a oito meses. Disse que a campanha contra a aftosa é nos meses de maio e 

novembro. Disse que a vacina contra aftosa quem aplica é o próprio 

produtor. Esclareceu que o dinheiro da Câmara Municipal não pode ficar 

em conta corrente e sim na conta investimento. E com a economia que é 

feita na Câmara Municipal, todo mês é devolvido ao executivo um valor de 

seiscentos a oitocentos que seria do rendimento da conta investimento. 

Esclareceu que o dinheiro da Câmara Municipal que sobra só pode ser 

repassado ao executivo no final de cada ano. Disse que mesmo fazendo 

obras na Secretaria da Câmara Municipal, no final dos quatro anos 

anteriores foi repassado dinheiro ao executivo. Disse que esse dinheiro o 



Prefeito gasta como quiser. Disse que serão seis firmas a participarem da 

licitação da reforma da Secretaria da Câmara Municipal. Disse não ser 

vinte e sete mil reais para tinta como algumas pessoas estão falando. Disse 

ser vinte e sete mil reais para ser feitas várias coisa na reforma. Disse que 

quando o Vereador Helder Campos Camilo esteve Presidente, devolveu ao 

executivo vinte e quatro mil reais e que o Prefeito teria dado esse valor de 

entrada na compra do loteamento. Disse que o loteamento estaria em 

processo judicial. Disse que o Prefeito na administração passada devolveu 

trezentos mil reais que seria para o calçamento no loteamento santa Rita 2, 

e disse que não ter onde realizar o calçamento, já que no loteamento Santa 

Rita2 não foi possível. Disse que trezentos mil daria para calçar muitos 

locais que estão precisado. Disse que na administração passada foram feitos 

vários requerimentos que não foram respondidos. Disse que a Câmara 

Municipal de Coronel Pacheco sempre estará à disposição de todos. Não 

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

agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 19h e 55 min, Felipe Fonseca 

Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder 

Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 15 de maio de 2017. 

 

ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELO 

VEREADOR RAFAEL ALBERTO MOURÃO, APROVADA EM 

PLENÁRIO: 

 

Onde se lê:  Às 19:00h, compareceram na Escola Municipal Edgard Paiva 

Aguiar... 

 

Leia-se: Às 19:00h, compareceram na Igreja de São José... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


