
ATA DA 30ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 09/10/2017. 

        

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 

requerimento de ressalva, tendo sido aprovada. Leitura do decreto nº 384 

de 26 de setembro de 2017, do Poder Executivo, que declara ponto 

facultativo nos dias 12 e 13/10/2017 e dá outras providências. Leitura da 

Portaria nº 16/2017, da Câmara Municipal de Coronel Pacheco, que 

dispõem sobre a suspenção do expediente da Câmara Municipal nos dias 12 

e 13/10/2017. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: 

REQUERIMENTO Nº 183/2017, autoria dos Vereadores Raimundo 

Salema Ribeiro, Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de Landa e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie mais 

uma caixa d’água para a capela mortuária, localizado no bairro São 

Cristóvão. REQUERIMENTO Nº 184/2017, autoria dos Vereadores 

Raimundo Salema Ribeiro, Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de 

Landa e Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal 

providencie reparos no corrimão do escadão localizado na rua Rubens 

Procópio Vale.  REQUERIMENTO Nº 185/2017, autoria dos Vereadores 

Raimundo Salema Ribeiro, Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de 

Landa e Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal 

providencie a construção de um poço artesiano para o bairro São Cristóvão. 

REQUERIMENTO Nº 186/2017, 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 o conserto do “olho vivo” localizado na Praça Central do 

Município. REQUERIMENTO Nº 187/2017, 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 a construção de um poço artesiano para a 

comunidade de Ribeirão de São José. REQUERIMENTO Nº 188/2017, 

autoria dos Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, 



Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira 

Barbosa, que a Prefeitura Municipal dê uma solução para o relógio que está 

localizado na Praça Central. Com o conserto ou a retirada do mesmo. 

MOÇÃO DE PARABENIAÇÃO Nº085/2017, autoria dos Vereadores 

Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos 

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

Murilo de Paula Lopes e senhora Maria Célia Rodrigues Lopes. MOÇÃO 

DE PARABENIAÇÃO Nº 086/2017, autoria do Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro, aos proprietários da Art’ Trança Indústria e Comércio. 

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

Requerimentos nº 182/2017. Aprovado. Apresentação, discussão e votação 

Única do Parecer de Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação referente ao Projeto de Resolução nº 02, de 02 de outubro de 

2017, que dispõe sobre as contas do município de Coronel Pacheco, 

referente ao exercício financeiro de 2015. Leitura do Parecer pelo Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado com o voto 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. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse 

que já foi encaminhado ao Executivo um requerimento solicitando 

informação quanto ao número de famílias atendidas pelo PROAMO, mas 

que ainda não foi respondido. O Vereador Rafael Alberto Mourão requereu 

que seja encaminhado dois ofícios, um para a Prefeitura Municipal e outo 

para a Igreja Católica, a fim de saber de quem é a responsabilidade pelo 

cemitério das comunidades de Ribeirão de Santo Antônio e João Ferreira. 

Ao seu ver, o responsável pelo cemitério da cidade de Coronel Pacheco 

também deveria ser responsável pelos cemitérios das comunidades rurais. 

Pediu que seja enviado um requerimento ao Executivo, solicitando um 

carrinho para transportar caixão na capela mortuária da comunidade de 

João Ferreira. Disse que os funcionários da Prefeitura Municipal tiveram 

dificuldades para fazer uma cova no cemitério da comunidade de João 

Ferreira por falta de ferramentas. Que é preciso providenciar um arquivo 

para o cemitério, para conhecer a localização das covas. Agradeceu ao 

senhor Melquiades, secretário de obras, por ter atendido o ofício 

nº132/2017. Disse que a nova bomba do poço artesiano da comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio queimou, mas que já foi instalada outra. Que é 

preciso rever a situação da energia trifásica e monofásica para evitar 

desperdício de dinheiro público. Falou que a filha do senhor Itamar precisa 

ser atendida pelo PROAMO. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse 

os servidores públicos estão sem uniformes e ferramentas de trabalho. O 



Vereador Rafael Alberto Mourão disse que é preciso providenciar luvas e 

ferramentas para os trabalhadores do cemitério. O Vereador Davis Cristian 

de Landa disse que já solicitou ao Executivo a listagem do PROAMO, mas 

que ainda não foi atendido. Que a Prefeitura Municipal deveria enviar um 

pedreiro para fazer as obras necessárias no cemitério da comunidade de 

João Ferreira.  Que houve boa intenção em construir uma cerca no 

cemitério, mas o certo seria a construção de um muro. Disse que pedreiros 

da Prefeitura Municipal estão atendendo famílias que não precisam. Que o 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro é o autor do projeto solicitando o 

fornecimento de cesta básica para os servidores e equipamentos de 

segurança do trabalho. Que o senhor Luiz, funcionário da Prefeitura 

Municipal, sofreu um acidente por falta do equipamento de segurança.  O 

Vereador Rafael Alberto Mourão parabenizou a Prefeitura pela festa das 

crianças, mas deveria ter providenciado transporte para as crianças das 

comunidades rurais. O Vereador Davis Cristian de Landa parabenizou a 

Prefeitura Municipal pela festa das crianças e disse que a zona rural do 

Município é sempre esquecida. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio também parabenizou a Prefeitura Municipal pela festa das 

crianças. Disse ao Vereador Rafael Alberto Mourão que houve sim 

transporte para as crianças da zona rural, mas que não sabe dizer como foi 

feita a comunicação disso. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que 

recebeu algumas mensagens de pessoas perguntando sobre o horário do 

transporte. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que viu vários 

veículos do Município na oficina. Que existem muitas dúvidas sobre o 

PROAMO que precisam ser esclarecidas. Solicitou a convocação do 

responsável pelo PROAMO. Disse ao Vereador Rafael Alberto Mourão 

que as obras na casa da senhora Simone, filha do senhor Itamar foram 

iniciadas. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que soube pelo 

Secretário de obras do Município, que as obras na residência da senhora 

Simone, iniciada na administração anterior, foi interditada pela engenheira 

da Prefeitura Municipal, em razão de inúmeras irregularidades, tais como 

ausência de pilastras e fundação e precisará ser refeita. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio reforçou o pedido de convocação do chefe do 

PROAMO. Parabenizou as crianças e aos professores. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes pediu uma moção de parabenização aos professores do 

município. Disse considerar importante a Prefeitura ajudar as pessoas 

carentes, mas que não pode esquecer de cuidar dos espaços públicos com 

prioridade. Concorda com a convocação do chefe do PROAMO para 

prestar esclarecimentos. Disse que fez um requerimento ao Prefeito 

solicitando ferramentas de trabalho e a realização de um inventários do 

patrimônio público. Acha importante que o Município conceda um ticket 

alimentação aos funcionários. Leu um ofício que enviou à Secretária de 



Educação comunicando um curso oferecido pela Embrapa aos jovens e a 

respectiva resposta. Parabenizou as festividades em comemoração ao dia 

das crianças. Parabenizou a doutora Caroline pela criação do projeto da 

feira livre, executado pela Prefeitura no domingo. O Vereador Helder 

Campos Camilo também parabenizou a doutora Caroline Fávero pela 

iniciativa da feira livre. Disse que recebeu manifestação de agradecimento 

de moradores da zona rural pelas boas condições das estradas. Disse que o 

proprietário do trenzinho queixou-se por não ter prestado serviços 

anteriormente no Município. O Vereador Davis Cristian de Landa 

perguntou ao Vereador Helder Campos por quais motivos dos veículos da 

prefeitura estão parados na oficina. O Vereador Helder Campos Camilo 

esclareceu que os veículos estão em manutenção e revisão. Que a melhor 

máquina do Município foi vendida pela administração anterior e a que 

restou quebra com frequência.  O Vereador Fagner Florêncio dos Santos 

considera muito bons os REQUERIMENTO Nº 183/2017 e 185/2017, vem 

reforçar os pedidos que foram feitos na administração passada. Disse que 

vem requerendo, desde a administração passada, junto com os Vereadores 

Felipe e Helder um poço artesiano para o bairro São Cristóvão. 

Parabenizou a Prefeitura Municipal e a todos que trabalharam na festa das 

crianças. Considera importante a convocação do Chefe do PROAMO. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que a oficina está cheia com os 

veículos da prefeitura desde o início do ano. Que depois de mais de seis 

meses foi resolvido o problema da documentação do ônibus recebido em 

doação pela prefeitura. Agradeceu aos deputados Reginaldo Lopes e Isauro 

Calais por isso. Disse que há preocupação com o PROAMO desde a 

administração anterior e que os ofícios enviados nunca foram respondidos. 

Que todos os secretários convocados na atual administração compareceram 

e esclareceram as dúvidas. Questionou ao Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio sobre o que disse na reunião anterior, que teria recebido 

pela secretaria da Câmara um convite para participar de uma audiência 

pública sobre segurança com quatro dias de atraso. Explicou-o que este 

convite chegou com atraso na Câmara e que só compareceu à reunião 

porque recebeu o convite em seu whatzsapp pelo deputado Isauro Calais. 

Parabenizou a Prefeitura pela festa das crianças. Disse que a feira livre que 

aconteceu no domingo foi iniciativa da doutora Caroline Fávero que 

transmitiu a ideia à Prefeitura. Que a feira acontecerá uma vez por mês. 

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, 09 de 

outubro de 2017. 

 



 
 


