
 

ATA DA 2ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 13/02/2017          

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.  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 convidou o Diretor de Esporte, Senhor Marcos Antônio 

Dornellas e o diretor de transporte, Senhor Alex Lucas, para comporem a 

Mesa. 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 ressalvas, tendo sido aprovada e 

subscrita pelos membros da Mesa Diretora. Em seguida, foi lido o ofício Nº 

05/2017, da Presidente do SINSERMEL. O Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PREPOSIÇÕES:  REQUERIMENTO Nº 

025/2017, autoria dos Vereadores Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio 

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

Teixeira Barbosa, que seja dada manutenção em toda a extensão da estrada 

de acesso à Comunidade, com medidas que facilitem o escoamento das 

águas   pluviais. Que sejam feitos dois redutores de velocidade, um em 

frente à casa do senhor Murilo e outro próximo a igreja na Comunidade de 

Ribeirão de São José. REQUERIMENTO Nº 026/2017, autoria dos 

Vereadores Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder 

Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a 

Prefeitura Municipal passa ampliar o Posto de Saúde da Comunidade de 

João Ferreira. REQUERIMENTO Nº 027/2017, autoria dos Vereadores 

Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos 

Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura 

Municipal providencie médico ambulatorial pelo menos uma vez por 

semana na Comunidade de João Ferreira e Ribeirão de Santo Antônio.  

REQUERIMENTO Nº 028/2017, autoria dos Vereadores Helder Campos 

Camilo, Fagner Florêncio dos Santos, Eder Rodrigues Lopes e Ramon 

Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal possa abastecer o bairro São 

Cristóvão com a água do poço artesiano que está localizado no bairro Vila 

Nossa Senhora Aparecida.  REQUERIMENTO Nº 029/2017, autoria do 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie a manutenção da estrada da comunidade do Alto Triqueda e 

limpeza nas canaletas de águas de chuva. REQUERIMENTO Nº 030/2017, 



autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie a poda das mangueiras no cemitério Municipal e retire os 

restos de material de construção que ainda se encontra no local. 

REQUERIMENTO Nº 031/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, que a Prefeitura Municipal providencie para o Concelho Tutelar: 

troca do computador, placa de identificação do local, em tamanho maior e 

um carro para atender as ocorrências.  REQUERIMENTO Nº 032/2017, 

autoria do Vereador Davis Cristian de Landa, que o Executivo arrume o 

asfalto e construa calçadas na rua Fernando Scarlatelli. REQUERIMENTO 

Nº 033/2017, autoria do Vereador Davis Cristian de Landa que a Prefeitura 

Municipal providencie iluminação e a limpeza do escadão situado no final 

da Rua Antônio Augusto Sobral casa do senhor Jair (Totoco) no bairro 

Santa Rita.  REQUERIMENTO Nº 034/2017, autoria do Vereador Davis 

Cristian de Landa, que a Prefeitura Municipal providenciei iluminação, 

limpeza e plantação de grama ara o escadão na Rua José Santana Veloso, 

no bairro Santa Rita.  REQUERIMENTO Nº 035/2017, 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 dois redutores de velocidade na rua São 

Vicente de Paula, um em frente à loja Rede Sol e outro em frente a padaria 

do senhor Daniel.  REQUERIMENTO Nº 036/2017, autoria dos 

Vereadores Ramon Teixeira Barbosa, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

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

a Prefeitura Municipal possa providenciar o entupimento de um buraco que 

está nas proximidades da igreja de São José na Comunidade de Ribeirão de 

São José. REQUERIMENTO Nº 037/2017, autoria do Vereador Eder 

Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal consolide uma parceria com o 

Programa Menor Aprendiz. REQUERIMENTO Nº 038/2017, autoria do 

Vereador Rafael Alberto Mourão,  que a Prefeitura Municipal encaminhe à 

Câmara Municipal as seguintes cópias: a) Todos os processos licitatórios 

realizados na modalidade convite e os processos administrativos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação, realizados no ano de 2017 até a data 

de recebimento deste requerimento; b) Todas as notas e empenho de 

prestação de serviços e compras diretas, realizados no ano de 2017 até a 

data de recebimento deste requerimento; c) Cópia das portarias ou decretos 

de nomeação de todos os cargos comissionados do ano de  2017. 

REQUERIMENTO Nº 039/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto 

Mourão, que a Prefeitura Municipal coloque um alambrado no campo de 

futebol na Comunidade do Jardins do Continente. Moção de Pesar Nº 

002/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares do Senhor Onofre 

Lino da Silva.  Moção de Parabenização Nº 010/2017, autoria do Vereador 

Felipe Fonseca Guerra, ao Sargento Frederico Eustáquio Fonseca de Assis. 
Moção de Parabenização Nº 011/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues 



Lopes, ao Cabo do Exército, Senhor Osair Alves da Silva Júnior.  Moção 

de Parabenização Nº 012/2017, autoria do Vereador Helder Campos 

Camilo, aos funcionários do Posto de Saúde Sebastião Ferreira da Costa.  

SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA: Discussão e Votação Única dos 

Requerimentos N°s   001/2017, 002/2017, 003/2017, 004/2017,005/2017, 

006/2017, 007/2017, 008/2017, 009/2017, 010/2017, 011/2017, 012/2017, 

013/201, 014/2017, 015/2017, 016/2017, 017/2017, 018/2017, 019/2017, 

020/2017, 021/2017, 022/2017, 203/2017 e 024/2017. Foram todos 

aprovados. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE. Palavra livre aos Vereadores. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão esclareceu ao morador dos Jardins do Continente, 

presente na reunião, que ele poderá fazer o uso da palavra no Plenário da 

Câmara na próxima reunião. Esclareceu sobre o requerimento Nº 038/2017, 

de sua autoria, no qual requer informações sobre os procedimentos 

licitatórios e cargos comissionados da Prefeitura Municipal. O Vereador 

Davis Cristian de Landa parabenizou o Vereador Rafael Alberto Mourão 

pela iniciativa do requerimento Nº 038/2017. Disse que o projeto de lei 

sobre o reajuste anual dos servidores públicos deve ser apresentado à 

Câmara Municipal e espera que todos os Vereadores o aprovem. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes lamentou o falecimento do Senhor Onofre 

Lino da Silva. Disse que se empenhará muito na sua função de Vereador 

para buscar melhorias para a cidade. Que nas segundas-feiras visitará as 

comunidades urbanas e rurais do Município. Disse que os moradores da 

Comunidade de Ribeirão de São José lhe relataram problemas com a 

estrada da comunidade, mas que um requerimento nesse sentido já foi feito 

pelo Vereador Felipe Fonseca Guerra. Se comprometeu com os moradores 

do antigo leito da Rede Ferroviária Federal, no bairro Santa Rita, de se 

informar sobre a possibilidade de obterem escritura pública de seus 

imóveis. Falou da reunião realizada na Câmara Municipal, que tratou sobre 

política públicas voltadas para a agricultura do Município. Disse que junto 

com o Vereador Rafael Alberto Mourão conversou com o coordenador do 

DER em Juiz de Fora, sobre a visibilidade reduzida dos motoristas que 

saem do acesso da comunidade de João Ferreira, ao lado da escola, e a 

possibilidade de instalação de um radar próximo a este acesso. Falou a um 

morador do Jardins do Continente presente à reunião, que segundo o 

mesmo coordenador do DER, a ligação da estrada da comunidade à nova 

rodovia, será muito difícil. Disse ter sido convidado para a posse do novo 

Comandante da Polícia Militar de Juiz de Fora, Senhor Alexandre, este 

comprometeu-se a palestrar sobre segurança pública no Município de 

Coronel Pacheco. Comunicou que há um novo Comandante da Polícia 

Militar de Coronel Pacheco. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

justificou o motivo pelo qual ainda não apresentou requerimentos. Disse 

que esteve na zona rural do município e constatou a grande necessidade de 



manutenção das estradas. Disse que a patrol não está operando por falta de 

um profissional qualificado, mas que a Prefeitura está seguindo a listagem 

de aprovação do concurso e em breve haverá um profissional. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro requereu que se desse um prazo para que as 

fábricas se instalem na cidade. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

esclareceu o motivo pelo qual ainda não se instalaram. O Vereador Ramon 

Teixeira Barbosa se colocou à disposição de todos. O Vereador Helder 

Campos Camilo agradeceu a presença do Senhor Zé e sua esposa à reunião, 

ressaltou que a presença da população nas reuniões da Câmara é muito 

importante. Disse que os terrenos que pertenciam a Rede Ferroviária 

Federal em Coronel Pacheco, já foram comprados pela Prefeitura. Disse 

que o subsídio dos Secretários Municipais da presente legislatura é o 

mesmo da legislatura passada, não houve redução. Comunicou que 

chegarão quatro carros novos para o Município. O Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos disse que sua sogra precisou de atendimento médico 

no final de semana e que foi muito bem atendida. Informou que o 

Município recebeu um ônibus escolar com quarenta e quatro lugares e com 

plataforma. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que os Vereadores 

estão empenhados em trazer um castra móvel para atender o município. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra enfatizou o empenho dos Vereadores em 

proporcionar o serviço do castra móvel na cidade. Comunicou que na 

próxima semana haverá duas reuniões Ordinárias da Câmara, uma na 

segunda-feira e outra na quarta-feira, em razão do feriado do carnaval. 

Disse esperar que a nova administração apoie os produtores rurais. Que a 

administração passada deixou vários carros quebrados e que será necessário 

apoio de algum deputado para fazer as obras de infraestrutura para 

instalação das fábricas. Disse que conversou com o funcionário do setor de 

licitação da Prefeitura e este se colocou à disposição para prestação de 

qualquer informação. Disse que a Câmara já enviou diversos requerimentos 

para o DER solicitando a instalação de guaritas e redutores de velocidade 

para MG 353, entre Juiz de Fora e Coronel Pacheco, e que as solicitações 

não foram atendidas.  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, 

13 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 
 


