
ATA DA 5ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 06/03/2017. 

         

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”.  Convidou para 

compor a Mesa a Secretária de Educação, Senhora Delianni Alves Pereira, 

o Diretor de Agropecuária, o Senhor Elias Junior Ferreira e o 

fisioterapeuta, Senhor Rodrigo Beligoli Amaral Guedes. 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. O Secretário Vereador Helder Campos Camilo 

fez a leitura da correspondência: convite enviado pelo CRAS. Em seguida, 

o Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: 

REQUERIMENTO Nº 055/2017, autoria dos Vereadores Eder Rodrigues 

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

campos Camilo, Marcos Aurélio Valério Venâncio e Ramon Teixeira 

Barbosa, que a Prefeitura Municipal faça uma parceria com a Associação 

de Proteção a Guarda Mirim.  REQUERIMENTO Nº 056/2017, autoria do 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie a retirada do mato que está alto na estrada de acesso ao jardins 

do Continente.  REQUERIMENTO Nº 057/2017, autoria do Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal possa estar 

providenciando o conserto da tela de proteção do campo de futebol do 

Município.  REQUERIMENTO Nº 058/2017, autoria do Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro, Que a Prefeitura Municipal providencie junto 

ao SIMPAR o projeto do SIM, Serviço de Inspeção Municipal.   

REQUERIMENTO Nº 059/2017, Autoria dos Vereadores Helder campos 

Camilo, Eder Rodrigues Lopes, Fagner Florêncio dos Santos, Felipe 

Fonseca Guerra, Marcos Aurélio Valério Venâncio e Ramon Teixeira 

Barbosa, Que a Prefeitura Municipal providencie um mutirão de limpeza 

em todos os bairros do município de Coronel Pacheco.  REQUERIMENTO 

Nº 060/2017, Autoria dos Vereadores Helder campos Camilo, Eder 

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

Marcos Aurélio Valério Venâncio e Ramon Teixeira Barbosa, Que a 

Prefeitura Municipal dê a preferência da manutenção dos maquinários 



como: roçadeira, lanternagens dos carros e alinhamentos e etc, nas oficinas 

do município.  REQUERIMENTO Nº 061/2017, Autoria dos Vereadores 

Eder Rodrigues Lopes, Helder Campos Camilo, Fagner Florêncio dos 

Santos, Felipe Fonseca Guerra, Marcos Aurélio Valério Venâncio e Ramon 

Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal inclua aulas de hidroginástica 

no município de Coronel Pacheco. REQUERIMENTO Nº 062/2017, 

Autoria dos Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Helder Campos Camilo, 

Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca Guerra, Marcos Aurélio 

Valério Venâncio e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie para o cemitério do município de Coronel Pacheco:  banheiros 

feminino e masculino e melhor iluminação. REQUERIMENTO Nº 

063/2017, autoria do Vereador  Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura 

Municipal faça uma ampliação de armazenamento de água na ETA 

(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA), com a instalação de quatro 

caixas d’água com capacidade de vinte mil litros cada.  REQUERIMENTO 

Nº 064/2017, autoria dos Vereadores Marcos Aurélio Valério Venâncio, 

Eder Rodrigues Lopes, Helder Campos Camilo, Fagner Florêncio dos 

Santos, Felipe Fonseca Guerra e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura 

Municipal faça o mapeamento e cadastramento de seus respectivos túmulos 

no Cemitério Municipal.  REQUERIMENTO Nº 065/2017, autoria dos 

Vereadores Marcos Aurélio Valério Venâncio, Eder Rodrigues Lopes, 

Helder Campos Camilo, Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca 

Guerra e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie 

manutenção e reparo para o relógio localizado na Praça Comendador 

Carlos Chagas. Apresentação, Discussão e Votação do Parecer Conjunto 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e 

Orçamentária e Serviços Públicos Municipais referente ao Projeto de Lei nº 

01/2017, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre revisão geral anual 

da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo e dá outras 

providências. Aprovado.  Primeira Votação do Projeto de Lei nº 01/2017, 

de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre revisão geral anual da 

remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo e dá outras 

providências. Aprovado.  O Vereador Felipe Fonseca Guerra esclareceu a 

população os termos do Projeto de Lei. TERCEIRA PARTE: DA 

TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão convidou os demais Vereadores para uma reunião com o 

Prefeito com o objetivo de informá-lo das reclamações da população. Disse 

que a prefeitura não respondeu aos requerimentos da Câmara. Disse ter 

passado por todas as estradas das zona rural e que estão em péssimas 

condições. O Vereador Davis Cristian de Landa concordou com o Vereador 

Rafael Alberto Mourão quanto as condições das estradas. Questionou à 

Secretária de Educação sobre dois carros pertencentes à saúde que estão 

com a educação e com pneus carecas. A Secretária de Educação respondeu 



que os carros que estão destinados à Secretaria de Educação estão todos 

com pneus novos, mas que irá verificar o fato relatado pelo Vereador. O 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio, disse que quanto ao carro da 

saúde com pneus carecas, já foi levado ao conhecimento do secretário de 

transporte, que ficou de tomar as devidas providências. O Vereador Davis 

Cristian de Landa falou da necessidade de limpeza nos arredores da 

escolinha no bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes disse que neste local estão sendo jogado lixo e que este 

fato já foi comunicado aos setores competentes da Prefeitura. Falou das 

condições ruins das estradas rurais e informou que a capina da estrada de 

Ribeirão de São José já foi realizada. Informou também, que as pessoas 

aprovadas no concurso público para trabalhar com a máquina desistiram do 

cargo e que a Prefeitura irá contratar um operador para realizar os serviços. 

O Vereador Felipe Fonseca Guerra informou que as máquinas da Prefeitura 

estão em manutenção, pois foram deixadas pela administração anterior 

bastante danificadas. O Vereador Eder Rodrigues Lopes explicou a 

importância do requerimento nº 064/2017. Disse ter se comprometido em 

apresentar as despesas da Câmara Municipal, mas como a servidora 

responsável pelo setor de tesouraria está de férias não pode trazer, mas que 

assim que o serviço normalizar apresentará a prestação de contas. Disse 

que a Prefeitura Municipal está instalando novas lixeiras no município. 

Falou da importância de uma parceria da secretaria do meio ambiente com 

a escola para trabalharem sobre queimadas e coletas de lixo. Informou que 

a Audiência Pública sobre segurança Pública no Município de Coronel 

Pacheco foi transferida para o dia vinte e dois de março. Parabenizou o 

Vereador Fagner Florêncio dos Santos pela sua filha que está prestes a 

nascer. Parabenizou a todas as mulheres pelo dia internacional. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio falou da importância do 

REQUERIMENTO Nº 060/2017. Disse que no Município há empresas que 

prestam serviço de máquina para manutenção de estadas e que podem ser 

contratadas pela Prefeitura. Agradeceu o Senhor José Carlos Messias, 

funcionário na ETA, por ter o recebido muito bem e se colocado à 

disposição. Parabenizou seu pai pelo aniversário.  O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro parabenizou as mulheres pelo dia internacional e disse 

achar um absurdo a redução da pensão da mulher caso o marido venha a 

falecer. Disse que no município há uma pessoa que presta serviço de 

roçagem e poda de árvores e que a Prefeitura poderia contratá-lo. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que foi encaminhado à Câmara pelo 

Prefeito, Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) e, caso seja aprovado, dará 

autonomia ao município para realização das podas. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro questionou ao Vereador Eder Rodrigues Lopes sobre o 

destino do lixo hospitalar do município. Foi esclarecido que a 



administração passada fez um convênio com o ACISPES para o 

recolhimento desse lixo, mas que na atual administração não sabe 

responder como está sendo recolhido. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio disse que já presenciou o caminhão da ACISPES fazendo a 

coleta de lixo na atual administração. Lembrou que a lei que instituiu o 

SIM, já tem quatro anos de existência e este ainda não foi implantado. O 

Vereador Helder Campos Camilo disse que também cobrou do Prefeito a 

manutenção das estradas rurais. Informou que já foram comprados 

quinhentos mil reais em medicamentos. Disse que os Vereadores estão 

trabalhando para viabilizar a instalação das fabricas no município. O 

Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse a Senhora Maraisa que já 

conversou com o Presidente a respeito da site. Parabenizou as mulheres 

pelo dia oito de março. O Vereador Felipe Fonseca Guerra leu o convite da 

Escola Municipal Professor Renato Eloy de Andrade para um festival de 

sorvete no dia dezoito de março, a partir das quatorze horas na escola. 

Falou da importância do requerimento nº 063/2017, de autoria do Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio. Disse que conseguiu cento e cinquenta 

caminhões de sobras de tijolo para serem depositados na estrada do Alto 

Triqueda. Falou sobre a lei do SIM e disse achar difícil colocá-la em 

prática. Parabenizou todas as mulheres. Não havendo mais oradores e 

cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a todos e 

encerrou os trabalhos às 20h. Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner 

Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – 

Secretário. Coronel Pacheco, 06 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


