
ATA DA 31ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 16/10/2017. 

        

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. APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 189/2017, autoria dos 

Vereadores Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder 

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

Prefeitura Municipal instale um poste em frente à casa do senhor José 

Eduardo, na rua Alameda África, nº 29, na Comunidade do Jardins do 

Continente. MOÇÃO DE PARABENIAÇÃO Nº 087/2017, autoria do 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro, ao casal senhor Marcelino Antônio 

Venâncio e senhora Maria de Lourdes Valério Venâncio.  MOÇÃO DE 

PARABENIAÇÃO Nº 188/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues 

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

Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, á todos os Professores. 

MOÇÃO DE PESAR Nº 022/2017, autoria de todos os Vereadores, aos 

familiares da senhora Ubaldina Augusta de Souza.  SEGUNDA PARTE: 

ORDEM DO DIA: Discussão e Votação Única dos Requerimentos 

nº183/2017, 184/2017, 185/2017, 186/2017, 187/2017 e 188/2017. Leitura 

do parecer das Comissões feita pelo Vereador Raimundo Salema Ribeiro. 

Aprovado. Primeira discussão e votação do Projeto de Lei Complementar 

nº 035/2017, de 22 de setembro de 2017, autoria do Poder Executivo, que 

“Institui o Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF – no 

âmbito do Município de Coronel Pacheco, em substituição ao Projeto de 

Lei nº 799/2017. Leitura do Parecer feita pelo Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro.  Aprovado. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Helder Campos Camilo 

parabenizou a todos os Professores. O Vereador Eder Rodrigues Lopes 

disse que a audiência pública sobre segurança pública deu resultado. 

Sugeriu que fosse feita outa audiência pública para tratar sobre a 

conscientização do uso correto da água. Disse que viu umas fotos da 



represa que abastece parte do município de Coronel Pacheco, e que está em 

estado crítico. Disse que a população está reclamando muito da iluminação 

pública. O Vereador Felipe Fonseca Guerra pediu que fosse feito um ofício 

convidando o responsável pela iluminação pública a comparecer na Câmara 

Municipal para prestar alguns esclarecimentos. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro esclareceu que a troca das lâmpadas são de acordo com a 

demanda. O Vereador Eder Rodrigues Lopes considera o projeto de Lei 

Complementar nº 035/2017, muito importante para o município. Falou 

sobre o dia do Professor e parabenizou à todos. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro disse que o ônibus adquirido na gestão passada, que estava 

sem placa foi emplacado e disse que foi mérito da secretária de Educação 

que lutou para que acontecesse o emplacamento. Disse que os carros 

escolar do município de Coronel Pacheco estão andando superlotados. 

Disse que tem ônibus escolar que está há dez meses na oficina. Disse que já 

foi enviado ofício ao secretário de transporte mas não foi respondido. Disse 

que se não for tomada a devida providência, terá que ser feita uma 

denúncia na Secretaria de Educação de Minas Gerais. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão pediu que fosse encaminhado ao Executivo um ofício 

solicitando o contrato nº 033/2017, na íntegra. Disse que o conserto dos 

veículos da Prefeitura são cobrados por hora. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro disse que é oitenta reais a hora trabalhada.  Disse que os 

uniformes solicitados ao Executivo serão para o próximo ano. Solicitou a 

Secretária de Educação que fosse feita a captação de água de chuva, na 

escola para o próximo ano. Disse que foi dito pelo senhor Messias que o 

centro do município é o que mais gasta água. Disse que a escola funciona 

em dois períodos e que atende a trezentos e noventa alunos e com isso mais 

consumo de água. Disse que já foi enviado um requerimento solicitando 

um poço artesiano para o bairro São Cristóvão. O Vereador Davis Cristian 

de Landa disse que na reunião passada comentou sobre a oficina cheia com 

carros da Prefeitura, mas que o representante do Executivo disse que os 

carros estariam em revisão. Considera uma vergonha os carros ainda 

estarem na oficina. Disse que todo ano o município de Coronel Pacheco 

sofre com o problema de falta de água. Disse que o Vereador Helder 

Campos Camilo sempre disse que nunca faltaria água na represa. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que é preciso mais poço artesiano 

no município. Disse que a população aumentou. Disse que antes a represa 

abastecia toda a população e que hoje já existe o poço artesiano no bairro 

Vila Nossa Senhora Aparecida. Disse que o município de Goiana tem a 

COPASA e que as reclamações existem. O Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro disse ser viável um poço artesiano no bairro São Cristóvão. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que é preciso focar no problema e 

resolver. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse concordar com mais 



poço artesiano, mas que poço artesiano também seca. Disse que é preciso a 

conscientização da população o mais rápido possível. O Vereador Davis 

Cristian de Landa disse que foi relatado pelo responsável de análise de 

água, que o município de Coronel Pacheco gasta muita água. Disse que o 

volume de água do poça artesiano do bairro Santa Rita já está baixo. Disse 

que sua residência é abastecida com água do poço artesiano e já está dois 

dias sem a água. O Vereador Rafael Alberto Mourão parabenizou a todos 

os professores pelo dia 15/10 e ao senhor Antônio Coelho pela homenagem 

que prestou aos professores. Disse que é preciso a conscientização da água. 

Concorda com uma audiência pública sugerida pelo Vereador Eder 

Rodrigues Lopes.  Disse que é preciso ver com a polícia militar se existe 

outros meios de comunicação com eles como whatsapp que já foi sugerido. 

Disse que a internet solicitada para a comunidade de João Ferreira está 

quase liberada. Disse que a Prefeitura Municipal deveria disponibilizar um 

funcionário para acompanhar as troca das lâmpadas dos postes. Disse que a 

empresa responsável pela troca das lâmpadas faz o serviço muito rápido e 

vão embora. Disse que se o contrato é para atenderem toda segundas feiras, 

deveriam passar o dia no Município. O Vereador Davis Cristian de Landa 

esclareceu que a empresa só trocam as lâmpadas que foram solicitadas.  O 

Vereador Rafael Alberto Mourão disse que a empresa não está atendendo 

direito. Disse que retirou o requerimento solicitando o carrinho para o 

transporte de caixão para a comunidade de João Ferreira porque irá 

acontecer uma reunião com o Executivo e o Padre para solucionar o 

problema dos cemitérios das comunidades de João Ferreira e Ribeirão de 

Santo Antônio. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que poderia 

destinar parte do orçamento do próximo ano para perfuração de poço 

artesiano no município de Coronel Pacheco. O Vereador Helder Campos 

Camilo disse que o Prefeito Municipal já pediu para que fosse feito um 

orçamento para a perfuração de mais um poço artesiano, mas o responsável 

pela água do município disse que ainda não haveria necessidade. Disse que 

estão querendo barreirar a água da Laginha e bombear para Estação de 

Tratamento de água. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que 

conversou com o ex secretário de obras do Município e foi dito que a 

residência citada na reunião passada não corre risco de cair com a reforma. 

Disse que é preciso um laudo técnico do engenheiro. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio leu a resposta do ofício 139/2017, do Executivo 

em relação ao requerimento 175/2017, de sua autoria. Disse que a Cabra 

Fest teve um gasto de cento e vinte mil reais e setecentos e cinquenta. 

Esclareceu o motivo pelo qual estaria apesentando a resposta do ofício no 

mês de outubro uma vez que a festa aconteceu no mês de julho. Disse que o 

município foi contemplado com o NASF. Disse que é um excelente 

programa. Disse que o secretário de obras da gestão passada foi seu pai 



mas considera que quem teria que dá uma explicação é secretário de obras 

da atual gestão. Disse que foi informado pelo ex secretário de obras que o 

serviço realizado na residência citada na reunião passada foi toda com 

pedreiro da Prefeitura e de acordo com o material disponível pela pessoa. 

Disse que a casa foi construída com bloco de cimento. Disse que o 

município de Coronel Pacheco possui várias casas que não possui coluna. 

Falou sobre sua residência que foi construída pelo senhor Melquíades, que 

está como secretário de obras do município e que também não possui 

colunas. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que quem realizou a 

obra da casa citada na reunião passada foi o pedreiro da Prefeitura 

Municipal, senhor Jurandir. Disse que as ferragens estão no local para ser 

usada na obra pelo atual secretário do obras. Considera que só pode ser 

falado que uma obra irá cair com um laudo técnico. Disse que o engenheiro 

deveria fazer um laudo técnico. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio disse que na reunião passada foi falado que já foi feito um laudo 

técnico. Esclareceu que o PROAMO é uma ajuda da Prefeitura com o 

pedreiro e não fornece o material. Disse que a obra foi realizada de forma 

correta para não trazer prejuízo ao proprietário. Disse aceitar as críticas 

feitas na reunião passada. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse 

que deveriam convidar os secretários de obras e o de transporte a 

comparecer na reunião e prestar esclarecimentos. Disse que só a 

arborização na nascente da represa não seria suficiente. Disse que é preciso 

conscientização da população também. Disse que tirou foto de uma pessoa 

de outa cidade lavando o carro no município de Coronel Pacheco. O 

vereador Felipe Fonseca Guerra considera que o melhor a fazer é convidar 

o engenheiro e o secretário de obras a comparecer à reunião e prestar 

esclarecimentos. Disse que ficou sabendo que o engenheiro e o secretário 

de obras não colocariam a laje na residência e se a família quisesse que 

fosse feita a laje, a Prefeitura não iria se responsabilizar devido à falta de 

cinta, alicerce e coluna. Disse que o convênio com o IMA já está em 

funcionamento na Prefeitura de Coronel Pacheco, novamente. Disse ser 

preciso conscientização com o uso da água. Disse que quarta feira foi 

denunciado na Prefeitura Municipal que a água estava escorrendo por mais 

de horas na residência do Vereador Davis Cristian e Landa. Disse que 

funcionários da Prefeitura Municipal foram até o local e constataram que a 

água seria realmente da residência do Vereador Davis Cristian e Landa. 

Considera que poço artesiano não a solução devido ao uso inadequado da 

água. Parabenizou a todos os professore e disse considerar a profissão mais 

importante e menos valorizada. 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, 16 de outubro de 2017. 

 

 
 


