
ATA DA 7ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 

02/10/2017. 

 

Ata da Sétima Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada aos dois dias do mês de outubro de dois 

mil e dezessete, às vinte horas e dez minutos, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Felipe Fonseca Guerra com a presença 

dos Senhores 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. PRIMEIRA 

PARTE: PEQUENO EXPEDIENTE: Abertura da Reunião. 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”. 

SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA: Primeira Discussão e Votação do 

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. O Presidente Felipe Fonseca Guerra, anunciou que a votação é 

nominal e que o parecer do Tribunal de Contas só deixa de prevalecer pelo 

voto de 2/3 dos Vereadores, ou seja, 06. O Secretário chamou cada um dos 

Vereadores e fez a seguinte pergunta: Vereador como vota Vossa Exma.? 

Os Vereadores Davis Cristian de Landa, Marcos Aurélio Valério Venâncio, 

Rafael Alberto Mourão e Raimundo Salema Ribeiro votaram de acordo 

com o Parecer Prévio do Tribunal de Contas, pela aprovação das contas do 

exercício financeiro de 2015, pela aprovação do Projeto de Resolução nº 

02/2017. Os Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Fagner Florêncio dos 

Santos, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira 

Barbosa votaram pela REJEIÇÃO do Parecer Prévio do Tribunal de 

Contas, pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2015 e do 

Projeto de Resolução nº 02/2017. O Secretário da Mesa Diretora 

apresentou o seguinte resultado: 5 (cinco) votos de rejeição do parecer 

prévio do Tribunal e Contas e 4 (quatro) votos pela aprovação do Parecer 

Prévio do tribunal de Contas. O Presidente Felipe Fonseca Guerra passou a 

palavra aos Vereadores. O Vereador Eder Rodrigues Lopes pediu que fosse 

enviado ao Executivo três requerimentos, um solicitando a construção de 

um poço artesiano na comunidade de Ribeirão de São José, outro que seja 

consertado ou retirado o relógio que está da praça central e outro que seja 

providenciado o conserto do olho vivo que da praça central. Disse as razões 

pela qual votou pela rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas. 

Disse que o Tribunal de Contas deu o Parecer favorável, porém não apura 



se os repasses foram repassados corretamente. Disse que o motivo pelo 

qual votou pela rejeição estaria baseado em dois contratos que foram feitos 

no ano de 2013. Disse que no ano de 2013 não era Vereador mas que a 

responsabilidade cabe em julgar o Executivo. Disse que o motivo seria um 

contrato com a Caixa Econômica Federal e outro da União Recicláveis que 

está vigentes. Parabenizou o Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela festa 

antecipada do dia das crianças. Falou sobre a moção de parabenização Nº 

084/2017. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa agradeceu aos moradores 

do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida pela colaboração para a realização 

da festa e também a polícia militar. O Vereador Davis Cristian de Landa 

parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela festa antecipada 

pelo dia das crianças. Considera que na votação do 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, houve política. 

Disse que o Presidente falou que o Ex Prefeito seria Réu. Disse não ser 

verdade. Disse que denúncia o outro Prefeito também tinha, mas que foram 

aprovadas as contas mesmo com processos e com os bens bloqueados. 

Disse que o Ex Prefeito não sairá mais a candidato ao contrário do 

Presidente da Câmara, Felipe Fonseca Guerra tem a intenção de ser 

candidato a Prefeito. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse não 

concordar com a fala do Vereador Davis Cristian de Landa, quando diz que 

houve política na votação explicou o motivo.  O Vereador Davis Cristian 

de Landa disse achar que foi política sim, uma vez que o Tribunal de 

Contas dá um Parecer favorável e os Vereadores votam contrário. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão solicitou dois ofícios para o senhor 

Melquiades, secretário de obras e para o senhor José Macedo, secretário de 

agricultura explicou o motivo. Parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira 

Barbosa pela festa antecipada do dia das crianças. Sobre a votação, disse 

que o Ex prefeito está em vigor. Disse ter votado conforme o TCE. Disse 

ter conversado com outros advogados, com o Ex Prefeito e com o senhor 

Vinicius Moraes. Disse que tinha chegado dezessete denúncias, e uma 

dessas seria do concurso público de 2015. Disse que procurou as denúncias 

na Câmara Municipal mas não conseguiu ter acesso. Disse que se houver 

erros ou acertos, aparecerá. Agradeceu ao Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio, que trabalhou na cavalgada de domingo e aos cavaleiros 

que também participaram. Disse que ser preciso olhar a capela mortuária 

no bairro São Cristóvão que estaria faltando água. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro pediu desculpas à população presente no Plenário, pelo 

ocorrido. Disse que sobre a votação cada um tem uma justificativa. Disse 

que não irá defender, e que se erraram o Ministério Público deverá ser 

usado. Disse que não cabe a ele julgar as denúncias. Disse que o Prefeito 

também teve problemas e que votou favorável ao Ex Prefeito. Disse que as 



contas estão certas e não tem como não aprovar. Agradeceu a presença da 

senhora Ana Carla, secretária de Saúde e do senhor José Carlos Messias, 

Chefe da ETA. Disse que o Prefeito também teve problemas em outra 

administração. Disse ter votado favorável porque as contas estão certa e 

não vê o motivo para ser contra. Disse achar que deveriam votar somente 

as contas e deixar as denúncias. Agradeceu ao senhor José Carlos Messias e 

a senhora Ana Carla por sempre ser atendido. O Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio pediu licença para permanecer sentado. Disse achar 

muito importante que se siga o Regimento Interno. Falou sobre uma 

correspondência que não foi lida no Plenário, que seria um convite para 

participarem de uma Audiência Pública. Disse que essa Audiência seria no 

dia 04 e somente receberam a correspondência 04 dias depois. Disse que 

seguindo o Regimento, deveriam sempre respeitar o público. Solicitou aos 

Vereadores que deixassem a política e o que importa seria assuntos de 

interesse da população. Disse ser preciso respeitar as pessoas que estariam 

no plenário que são pessoas conscientes que dariam votos em 2020. 

Também parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela festa 

antecipada do dia das crianças. Omo membro da organização das 

festividades em homenagem à São Vicente de Paulo, agradeceu a moção de 

parabenização nº 084/2017, e a toda a população que participou. Disse ter 

analisado e se informado para dar seu voto. Fez a leitura do documento e 

justificou seu voto. Disse que como foi citado pelo Presidente da Câmara 

Municipal Felipe Fonseca Guerra e reforçado pelos nobres Vereadores que 

tiraram base de seus votos com condenações. Disse que o senhor Ex 

prefeito Joaquim Elesbão Meireles enviou uma \certidão Negativa de 

contas. Fez a leitura da Certidão Negativa. Disse que tal Certidão foi 

emitida às 20:10:40, do dia 28/09, com validade de 30 dias a contar da sua 

emissão. Disse que como lembrado pelo Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, que participou da legislação passada, teriam base de acordo com o 

que foi apresentado, enxergando dessa forma dois pesos e duas medidas. 

Disse que foram aprovadas contas com processos sendo julgados e que 

nessas contas o que prevaleceu foi o Parecer do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais e o Ministério Público. Fez a leitura do Parecer do 

Tribunal de Contas do Executivo Municipal. Disse não entender como 

embasar um voto em uma condenação onde ainda não foi condenado. Disse 

entender que foi mais por pessoalidade que por determinados números. 

Disse que continuará votando pela aprovação de quem for e que seu voto 

não é pessoal e sim voto de quem analisa. O Vereador Eder rodrigues 

Lopes disse que não estava como Vereador mas que em uma legislação 

anterior, teve um Parecer rejeitado plo Tribunal de Contas que foi aprovado 

pela Câmara Municipal. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

disse que teve conhecimento do caso com o Ex Prefeito Tarcísio e 



esclareceu que de acordo com o Ministério Público as contas foram 

aprovadas, mas de acordo com o Tribunal de Contas foi rejeitada. Disse 

que o Ex Prefeito Tarcísio provou que não estaria errado. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que por esse motivo a 

impessoalidade não deveria acontecer. Disse não se tratar de brincadeira. 

Disse que cabe aos Vereadores analisarem a aprovação ou a rejeição de 

Contas e ao Tribunal de Contas, o Ministério Pública e o Tribunal de 

Justiça julgarem aquilo que a penalidade daquilo que incorreu improbidade 

administrativa. Disse achar que se ocorreu improbidade administrativa, que 

seja julgado. O Vereador Eder rodrigues Lopes disse saber das 

responsabilidades de exercer um cargo de Vereador e representar o povo, 

disse também ter ficado sabendo do ocorrido. O Vereador Fagner Florêncio 

dos Santos Lembrou que estamos no mês outubro rosa. Parabenizou a 

doutora Caroline Fávero pelo trabalho que vem exercendo pelos nove 

Vereadores, parabenizou a secretária de Saúde, senhora Ana Carla e ao 

senhor José Carlos Messias, Chefe da ETA, pelo trabalho que vem 

realizando. O Vereador Helder Campos Camilo também parabenizou 

doutora Caroline Fávero pelo trabalho que vem exercendo pelos nove 

Vereadores, parabenizou a secretária de Saúde, senhora Ana Carla e ao 

senhor José Carlos Messias, Chefe da ETA, pelo trabalho que vem 

realizando disse não acreditar que a votação se trata de política e sim de 

democracia. Disse considerar o TCE um dos maiores fiscalizadores do 

Estado. Disse que deve sim existir. Disse ter sido desrespeitado durante os 

dois anos em que foi Presidente da Câmara Municipal. Disse que 

consultará o TCE para saber se votou errado. Elogiou a Saúde do 

Município. Disse que a população não ficará sem água devido o controle 

que está sendo realizado. O Vereador Felipe Fonseca Guerra agradeceu a 

presença do sargento Viana, da Secretária de Saúde, do Chefe da ETA e do 

Jurídico da Câmara Municipal. Disse que como Presidente da Câmara. Já 

sabia que a licitação estava correta, mas se existe dúvidas é preciso 

esclarecimentos e deve ser esclarecidos com o jurídico e não sair falando 

pelar ruas. Disse que quanto a falta de diálogo que foi citado por um 

Vereador, disse não concorda, pois os Vereadores possuem um grupo no 

whatsApp, onde todas as reuniões e tudo o que acontece é postado, 

portanto a votação das contas foi comunicada via whatsApp e todos 

compareceram. Esclareceu que os Vereadores que votaram contra, já 

haviam se expressado como votariam. Disse que os Vereadores Rafael 

Alberto Mourão e Raimundo Salema Ribeiro pediram mais uma semana 

para estudarem antes de votar. Disse que não foi comunicado para 

comparecer à Câmara para discutirem sobre as contas. Também 

parabenizou ao Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela festa antecipada do 

dia das crianças. Disse que agora tudo é considerado política, mas quando o 



Vereador Helder Campos Camilo, o Ex Vereador Lair Beneteli e o Ex 

Vereador Leandro Abreu foram foram denunciados, não foi considerado 

política. Disse que foram inocentados. Disse que o Ex Vereador Lair 

Beneteli chegou a ser citado pela Polícia Federal e também não foi 

considerado política. Disse que o Ex Prefeito dizia que estavam errados e 

que teriam que se afastar. Disse que sobre as contas, seu voto foi conforme 

seu pensamento, como cada um dos Vereadores. Disse que se seu voto 

estiver errado que provem o contrário. Disse assumir a responsabilidade de 

ter enviado água em um caminhão pipa para a comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio, mas já que querem análise da água, acha que deveriam a 

antiga água que abastecia a comunidade analisar também. Disse que o poço 

artesiano da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, foi liberado pelos 

Vereadores no ano de 2013, mas foi negado e que no ano seguinte a 

Câmara foi processada. Disse que uma análise de água demora uma semana 

para ser concluída. Disse que os moradores da comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio agradeceu pela água enviada pelo caminhão pipa e que 

quem quiser poderá pedir ao proprietário e visitar o açude de onde foi 

retirada a água. Perguntou onde estaria escrito que sairá a candidato a 

prefeito, como foi falado na reunião. Disse que não permitirá desconfianças 

em relação a funcionária e aos Vereadores que participaram da licitação da 

reforma da Câmara. Disse que o Vereador Raimundo Salema Ribeiro é da 

oposição e no entanto fez parte da licitação. Considera que o dinheiro da 

Câmara não é da Prefeitura e tem que ser gasto na Câmara. Disse que 

enquanto estiver como Presidente estará trabalhando pela Câmara. Disse 

entender que ao final do ano se sobrar dinheiro é de obrigação do 

Presidente devolver o valor para a Prefeitura. Não havendo mais oradores e 

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

encerrou os trabalhos às 20h e 55 min, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, 

Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – 

Secretário. Coronel Pacheco, 02 de outubro de 2017. 

 
 


