
ATA DA 6ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 13/03/2017. 

         

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, o Responsável 

por Eventos do Município Senhor Renan Ribeiro e o Cabo do Exército 

Senhor Osair Alves da Silva Júnior. 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, o Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSIÇÕES: Moção de Parabenização nº 025/2017, autoria dos 

Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo, Marcos Aurélio Valério 

Venâncio e Ramon Teixeira Barbosa, ao Senhor Soldado Walter 

Wenderson Florentino.  Moção de Parabenização nº 026/2017, autoria dos 

Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo, Marcos Aurélio Valério 

Venâncio e Ramon Teixeira Barbosa, ao Senhor Cabo Thales da Silva 

Umbelino.  REQUERIMENTO Nº 066/2017, autoria dos Vereadores 

Marcos Aurélio Valério Venâncio, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

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

Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie a 

instalação de um corrimão (“beco”) que dá acesso aos moradores que 

residem ao lado da Sede no bairro Santa Rita, bem como a poda de um 

coqueiro que dificulta a iluminação da mesma.  REQUERIMENTO Nº 

067/2017, autoria dos Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Marcos Aurélio 

Valério Venâncio, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, 

Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura 

Municipal providencie o aumento das coroas das arvores que estão 

plantadas nos passeios do município de Coronel Pacheco. 

REQUERIMENTO Nº 068/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, que a Prefeitura Municipal pinte todos os redutores de velocidade 

do Município de Coronel Pacheco.  REQUERIMENTO Nº 069/2017, 



autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

forneça material de segurança e protetor solar para todos os funcionários 

que trabalham em serviços externos do Município de Coronel Pacheco. 

REQUERIMENTO Nº 070/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, que a Prefeitura Municipal regularize a situação dos veículos 

emplacados como carro de aluguel.  REQUERIMENTO Nº 071/2017, 

autoria do Vereador Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie a limpeza da caixa d’água do poço artesiano que fica 

localizado no bairro Vila Nossa Senhora Aparecida.  SEGUNDA PARTE: 

ORDEM DO DIA: Apresentação, Discussão e Votação do Parecer 

Conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização 

Financeira e Orçamentária e Serviços Públicos Municipais referente aos 

Requerimentos N°s 055/2017, 056/2017, 057/2017, 058/2017, 059/2017, 

060/2017, 061/2017, 062/2017, 063/2017, 064/2017 e 065/2017. Aprovado. 

Votação Única dos Requerimentos N°s 055/2017, 056/2017, 057/2017, 

058/2017, 059/2017, 060/2017, 061/2017, 062/2017, 063/2017, 064/2017 e 

065/2017. Aprovados. Segunda 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. Apresentação do Projeto de Lei nº 795/2017, 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral dos 

vencimentos dos servidores públicos do Município de Coronel Pacheco. 

Apresentação do Projeto de Lei nº 796/2017, autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (CODEMA) e dá outras providências. TERCEIRA PARTE: DA 

TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. ORADORES 

INSCRITOS: Senhor Vanir F. Eufrásio, assunto: Pavimentação do Jardins 

do Continente e Senhor Wellington Carlos Cerqueira de Assis, assunto: 

Sindicato dos Servidores Municipais. O Senhor Vanir perguntou ao 

Presidente da Câmara, porque precisou se inscrever três dias antes na 

secretaria da Câmara para fazer uso da palavra na reunião ordinária. O 

Presidente lhe respondeu que são normas do Regimento Interno da Casa, de 

caráter geral, exigida de todas as pessoas que desejarem usar a Tribuna. O 

Senhor Vanir requereu a construção de uma estrada para a ligação da 

comunidade dos Jardins do Continente à nova rodovia estadual e pediu 

apoio do Executivo e do Legislativo. Falou das condições ruins das ruas da 

comunidade e considerou o valor do IPTU elevado. Disse que os 

moradores irão aguardar as melhorias, mas se elas não acontecerem, irão 

lutar para que a comunidade dos Jardins do Continente passe a pertencer ao 

Município de Juiz de Fora. O Presidente esclareceu que o Poder Executivo 

já solicitou a construção da estrada solicitada e aguarda resposta do DER. 

O Presidente passou a palavra para o segundo orador inscrito. O Senhor 

Wellington Carlos se apresentou como Presidente Interino do 



SINSERMEL. Disse que esteve na Prefeitura para tratar com o Prefeito da 

revisão salarial dos servidores. Que pretende se candidatar ao cargo de 

presidente do sindicado, junto com a Senhora Raquel Rosa. Disse que a 

parte financeira do Sindicato está paralisada por causa de alguns 

documentos que estão em poder da anterior Presidência do mesmo. Que 

espera que estes documentos sejam entregues até a próxima quarta-feira, 

sob pena de serem tomadas providencias contra os responsáveis. Disse que 

foi prejudicado pela Administração anterior por trabalhar pelo Sindicato. 

Parabenizou o Vereador Raimundo pelo requerimento nº 069/2017, ao 

Prefeito por ser sempre cortês.  O Presidente passou a palavra aos 

Vereadores. O Vereador Eder Rodrigues Lopes agradeceu a presença de 

todos. Parabenizou o senhor Wellington Carlos. Considerou correta a sua 

postura em não aceitar politicagem dentro do Sindicato. Ressaltou o apoio 

da Câmara Municipal aos servidores. Disse que esteve no Jardins do 

Continente, e como dito pelo Senhor Vanir, as ruas estão muito ruins. Disse 

que foi informado pela Prefeitura Municipal que já foi contratado um 

patroleiro para arrumar as estradas. Disse que lhe foi solicitado solução 

para o depósito do lixo na entrada do Jardins do Continente. Parabenizou 

ao Cabo Osair Alves da Silva Júnior, Cabo Thales da Silva Umbelino e 

Soldado Walter Wenderson Florentino Filho pelo trabalho no Estado do 

Espírito Santo. Falou que esteve com o Vereador Rafael Alberto Mourão 

no DER/MG, e conversaram com o engenheiro responsável pela nova 

rodovia estadual, Senhor José Afonso, que os informou, que existe um 

código de postura que impede a construção da estrada requerida pelo 

Senhor Vanir. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que apoia as 

reivindicações do sindicato. Parabenizou o batalhão da polícia militar de 

Coronel Pacheco. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que os 

servidores estão com uma perda salarial de sessenta e dois por cento e que 

o Sindicato precisa de pessoas que trabalhem em prol dos servidores. 

Considerou um “absurdo” uma pessoa cercar um local que está na justiça e 

que pela documentação existente pertence a Prefeitura Municipal. Disse ao 

Senhor Vanir que está à disposição para o que precisar. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio agradeceu a presença de todos, parabenizou os 

Senhores Cabo Osair Alves da Silva Júnior, Cabo Thales da Silva 

Umbelino e Soldado Walter Wenderson Florentino Filho. Parabenizou o 

Sindicato pela atuação transparente e o Senhor Vanir pela reivindicação. O 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse que as comunidades rurais estão 

lhe cobrando a manutenção das estradas. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que a Prefeitura ainda não respondeu a nenhum requerimento 

da Câmara. Disse que já solicitou ao Executivo, através de requerimento da 

Câmara, a solução para o problema das lixeiras na entrada do Jardins do 

Continente. Apoiou a solicitação do Senhor Vanir. Se prontificou a 

acompanhar o Senhor Vanir até o DER para tratarem sobre a construção da 



estrada. O Vereador Davis Cristian de Landa requereu ao Executivo a 

elaboração de um código de postura para o Município. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária demonstrou as despesas do mês de janeiro da Câmara 

Municipal. O Vereador Helder Campos Camilo disse que também requereu 

ao Prefeito a manutenção das estradas rurais. Parabenizou o Senhor 

Wellington Carlos Cerqueira de Assis pelo seu trabalho no Sindicato. 

Vereador Fagner Florêncio dos Santos parabenizou aos senhores Cabo 

Osair Alves da Silva Júnior, Cabo Thales da Silva Umbelino e Soldado 

Walter Wenderson Florentino Filho pelo trabalho no Estado do Espírito 

Santo. Parabenizou aos senhores Vanir e Wellington e agradeceu a 

presença dos Secretários Municipais na reunião. O Vereador Felipe 

Fonseca Guerra disse que a Câmara sempre apoiou o sindicato, mas que no 

ano passado a Presidente do sindicato virou as costas para os funcionários. 

Disse que com o Senhor Wellington atuando como Presidente Interino do 

Sindicato já conseguiu um aumento para os servidores municipais. Disse 

que já cobrou do Executivo as respostas dos requerimentos da Câmara. 

Disse achar um absurdo a administração passada ter assumido o Jardins do 

Continente e ter deixado como está. Disse que um loteamento para ser 

aprovado, tem que apresentar infraestrutura própria. Quanto ao terreno do 

Senhor Gil, citado pelo Vereador Davis Cristian de Landa, informou que a 

Prefeitura autorizou o fechamento do terreno em razão do carnaval e que a 

propriedade do terreno está sendo discutida na Justiça. Agradeceu a 

presença de todos. Não havendo mais oradores e cumprida a finalidade da 

reunião, o Presidente agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20he 

45min. Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos 

Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 

13 de março de 2017. 

 
 

ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELO 

VEREADOR RAFAEL ALBERTO MOURÃO, APROVADA EM 

PLENÁRIO, PARA RETIFICAR SUA FALA: 

 

 

 

O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que a Prefeitura ainda não 

respondeu a nenhum requerimento da Câmara. Disse que já solicitou ao 

Executivo, através de requerimento da Câmara, a solução para o problema 

das lixeiras na entrada do Jardins do Continente. Apoiou a solicitação do 

Senhor Vanir. Se prontificou a acompanhar o Senhor Vanir até o DEER 

para tratarem sobre a construção da estrada. Motorista disse que não está 

trabalhando, esquecer a política e começar a trabalhar, se Elesbão fez 



alguma coisa errada a ajustiça irá cobrar dele. Questão do Titanic está 

provado que o veículo não rodou 2015 e 2016 conforme consta documentos 

retirados do site do Tribunal de Contas do Estado. Criar um Código de 

Postura do Município, que sejam fiscalizados os lotes que estão sujos bem 

como materiais de construção que estão nas calçadas. Pediu apoio ao 

projeto do senhor Antônio Coelho, projeto este de fazer plantas dos prédios 

públicos do município de Coronel Pacheco, que são de suma importância 

para se conseguir uma emenda parlamentar e convênios.” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


