
 

ATA DA 7ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 20/03/2017. 

         

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”.  O Presidente 

convidou para compor a Mesa a Secretária Municipal de Educação, 

Senhora Delianni Alves Pereira e o Diretor de Agropecuária, o Senhor 

Elias Junior Ferreira. 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. Em 

seguida, o Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES:  

REQUERIMENTO Nº 072/2017, autoria do Vereador Davis Cristian de 

Landa, que a Prefeitura Municipal providencie um manilhamento para o 

final da rua da antiga escolinha, no bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. 

REQUERIMENTO Nº 073/2017, autoria dos Vereadores Fagner Florêncio 

dos Santos, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos Camilo, Eder 

Rodrigues Lopes, Ramon Teixeira Barbosa e Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie a reforma dos passeios 

de todo o município de Coronel Pacheco.  REQUERIMENTO Nº 

074/2017, autoria dos Vereadores, Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca 

Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Eder Rodrigues Lopes, Ramon 

Teixeira Barbosa e Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura 

Municipal providencie um carro com acessibilidade. REQUERIMENTO 

Nº 075/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a 

Prefeitura Municipal providencie a roçagem da grama na Escola municipal 

professor Renato Eloy de Andrade.  REQUERIMENTO Nº 076/2017, 

autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie a arrumação do passeio e a limpeza da caixa d’agua no bairro 

Santa Rita.  REQUERIMENTO Nº 077/2017, autoria do Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal contrate um 

profissional de Segurança do Trabalho.  REQUERIMENTO Nº 078/2017, 

autoria do Vereador Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura Municipal 

providencie um veículo com condutor para o transporte das crianças e 

adolescentes que residem no Jardins do Continente, Serra do Doze e 

Sertãozinho que estão fazendo a catequese na comunidade de João Ferreira.  



REQUERIMENTO Nº 079/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto 

Mourão, que a Prefeitura Municipal providencie a troca das lâmpadas 

queimadas dos postes da rua principal na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio (postes nº 09 e 12) e dos postes na rua da Roseira na mesma 

comunidade (postes nº 41, 42, 43, 45, 46 e 52). REQUERIMENTO Nº 

080/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura 

Municipal providencie duas pias (lavatórios) para o consultórios 

odontológicos das USB da Comunidade de João Ferreira e da Comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio.  Moção de parabenização Nº 026/2017, 

Autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, à senhora Josenélia 

Aparecida Caetano Mendes. Moção de parabenização Nº 027/2017, autoria 

do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, ao 1º Sargento Carlos Frederico 

Neves Vianna, Cabo Alan Côrtes de Freitas, Cabo Allan Douglas de 

Oliveira, Cabo Mário Vitor de Carvalho Bráz, Cabo Elton Pereira de Sales, 

Soldado Rafael da Silva Bastos.  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 066/2017, 

067/2017, 068/2017, 069/2017, 070/2017 e 071/2017. Aprovado. 

Discussão e Votação Única dos Requerimentos N°s 066/2017, 067/2017, 

068/2017, 069/2017, 070/2017 e 071/2017. Aprovados. Primeira votação 

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. Aprovado. Primeira votação 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. Aprovado.  Apresentação, Discussão e Votação do Parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação referente a Redação Final do 

Projeto de Lei nº 01/2017, autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre 

revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder 

Legislativo e dá outras providências. Aprovado. TERCEIRA PARTE: DA 

TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. O Vereador Helder 

Campos Camilo informou os novos dias e horários da coleta de lixo no 

Município. Informou, também, que as reclamações a respeito de lâmpadas 

queimadas dos postes poderão ser feitas com a Gisélia, na Prefeitura 

Municipal. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que as lâmpadas da 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio já foram catalogadas e algumas 

trocadas e que a empresa responsável fará a troca das demais. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão disse ter conversado com a Gisélia, na Prefeitura, 

sobre as lâmpadas queimadas nos postes da Comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio, mas que também fez um requerimento para reforçar o 

pedindo. Disse que pedirá aos moradores da Comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio para ligarem para o número 08000900300 para reclamarem 



também. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que o índice de lâmpadas 

queimadas no município de Coronel Pacheco é grande.  E, segundo soube, 

as trocas das lâmpadas serão realizadas na próxima segunda feira. Disse 

que lhe foi questionado sobre a existência de uma lei municipal que trata da 

circulação de cães nas ruas.  Falou da Lei nº 692, de 21 de agosto de 2007, 

que cria normas de conduta para criação e manutenção de cães de grande e 

médio porte. Disse que essa Lei não foi regulamentada, e por isso, não tem 

como exigi-la dos proprietários dos cães. Falou sobre a Lei Municipal nº 

692, que trata das queimadas nas áreas urbanas do Município de Coronel 

Pacheco. Falou da necessidade de existir um fiscal de posturas no 

Município. Disse que a respeito do leito da antiga linha ferroviária, está à 

disposição para ajudar a solucionar a questão dos imóveis, acha importante 

uma reunião dos moradores do local com o Executivo. Com relação ao 

aparecimento de cobras no meio urbano, disse que segundo informação 

obtida com a polícia ambiental, tem como causa a extinção do gavião, seu 

predador natural. Sugeriu uma campanha de conscientização para a 

proteção ao gavião. Disse que se informará na Secretaria de Saúde do 

Município sobre a existência de soro antiofídico em caso de picadas de 

cobra. Sugeriu que os Vereadores se reúnam pelo menos de quinze em 

quinze dias com os secretários municipais para tratarem de assuntos de 

interesse da população. Informou que a Audiência Pública que será 

realizada na próxima quarta-feira foi transferida para a escola Municipal 

Professor Renato Eloy de Andrade em razão do espaço físico maior. 

Informou ainda, da realização de licitação para a compra de medicamentos 

e que no máximo em uma semana, estarão na farmácia básica. O Vereador 

Davis Cristian de Landa disse que esteve junto com os Vereadores 

Raimundo, Rafael e Marcos Aurélio com o Deputado Wadison Ribeiro e 

que conseguiram para Coronel Pacheco, trinta e nove mil, quinhentos e 

oitenta e nove reais destinados à saúde e que o Deputado disse ter mais 

recursos para Coronel Pacheco. Disse que a estrada da Comunidade de 

Ribeirão de São José não tem escoamento de água, os mata burros estão 

entupidos e a estrada necessita de reparos. Que o requerimento Nº 

072/2017, de sua autoria é um esgoto a céu aberto e espera que o Executivo 

tome as providências necessárias. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

disse que irá buscar recursos para serem investidos nas estradas vicinais. O 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse que conversou com o proprietário 

do imóvel, onde necessita ser feito o alargamento da passagem para acesso 

ao terreno onde serão construídas as fábricas. Soube que o imóvel é 

financiado e até ser quitado pelo proprietário, não lhe é permitido fazer 

alteração no mesmo. Disse também, que conversou com o Prefeito 

Municipal e o Secretário de Obras e disseram que buscarão outra 

alternativa para a questão de acesso ao terreno das fábricas. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que a festa da Comunidade de 



Ribeirão de São José ficou comprometida em razão das condições ruins da 

estrada. Disse que a manutenção da estrada foi cobrada das autoridades 

competentes e que não foi executada corretamente. Que a Prefeitura deve 

apoiar as festas da comunidade, pois representa uma fonte de renda para a 

Igreja. Disse que segundo informação retirada do site de transparência, no 

período compreendido entre os dias primeiro de janeiro de dois mil e 

dezessete ao dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, a Prefeitura 

comprou gasolina no preço de quatro reais e dezenove centavos e não ao 

preço de quatro reais e dez centavos como foi falado na reunião da Câmara. 

Disse que nunca abasteceu seu carro a esse preço e que em Juiz de Fora a 

gasolina é vendida ao preço de três reais e cinquenta e cinco centavos, 

chegando a três reais e cinquenta e nove, para pagamento à vista. Disse que 

o Secretário esteve em reunião na Câmara e falou da realização do pregão 

para a compra de combustível a três reais e noventa e nove centavos. Disse 

que no início do ano a Prefeitura adquiriu dois carros novos identificados 

com as placas PWZ 1528 e PWZ 1524, este veículos estão com 

aproximadamente vinte e três mil quilômetros rodados. No entanto, já 

foram trocadas as correias dentadas dos mesmos. Disse que quando se 

adquire um veículo, ele está na garantia e é feita uma revisão a cada dez 

mil quilômetros rodados e a correia dentada é trocada com sessenta mil 

quilômetros rodados ou em casos de quarenta e seis mil quilômetros 

rodados. Disse que a troca dessas correias custa noventa e seis reais e 

setenta e cinco centavos. Disse que esse dinheiro poderia ter sido investido 

em outro carro que necessitasse de manutenção. Disse que estas 

informações estão no site da transparência da Prefeitura. Esclareceu que 

quanto a numeração para a troca das lâmpadas, seria a numeração dos 

postes.  O Vereador Davis Cristian de Landa parabenizou a secretaria de 

educação por não deixar que veículos danificados transportem alunos. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes parabenizou o Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio pelo seu empenho na fiscalização da administração 

municipal. O Vereador Davis Cristian de Landa pediu ao Presidente que a 

ata fosse feita na íntegra. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

parabenizou o senhor Wadson Ribeiro, Deputado federal, pela verba que 

concedeu ao Município de Coronel Pacheco. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que todos os Vereadores assinaram o seu requerimento. Que 

o atendimento odontológico na comunidade de João Ferreira e Ribeirão de 

Santo Antônio estão suspensos desde o ano passado. Que uma única pia é 

usada para lavar as mãos e os instrumentos odontológicos, o que não é 

correto. Disse que requereu a troca das lâmpadas dos postes na comunidade 

do Ribeirão de Santo Antônio, mas ainda não foram trocadas. Disse que 

não consta na última ata algumas falas suas e pediu que constasse. 

Parabenizou o funcionário da Prefeitura, senhor Bozão, por estar 

trabalhando no domingo na comunidade de Ribeirão de São José e que o 



mesmo o esclareceu o assunto do eixo da patrol.  Parabenizou o senhor 

Wadson Ribeiro, Deputado Federal, pela emenda. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro também parabenizou o funcionário da Prefeitura, o senhor 

Bozão, por estar trabalhando no domingo. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que esteve com uma pessoa, que lhe disse que não aceitou 

trabalhar na Prefeitura com a patrol, por ser um contrato de quatro meses.  

O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que pode ter sido compradas 

correias dentadas para os carros novos, com o fim de estarem reservadas 

para o caso de urgência.  O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

disse que os carros estão na garantia e que quando se faz alterações, é 

perdida toda a garantia. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que 

buscaria informações. Falou que a manutenção das estradas das zonas 

rurais estão em andamento. Parabenizou o senhor Wellington e a senhora 

Raquel pelo trabalho no sindicato dos servidores públicos. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra esclareceu que não disse que o pino da máquina 

custa oitenta mil reais, mas que a falta dele poderia causar danos em outra 

peça que custa oitenta mil reais. Disse ter sido chamado de sem noção. 

Falou que sem noção é “expulsar o irmão com esposa e dois filhos de casa. 

Continuou dizendo que, sem noção é um prefeito falar que iria asfaltar as 

comunidades de João Ferreira e Ribeirão de Santo Antônio e não asfaltar, 

sem noção é comprar uma cadeira odontológica no valor de sete mil reais e 

pagar vinte e cinco mil reais, sem noção é sair com os carros da Prefeitura 

soltando foguetes por um loteamento que não saiu, sem noção é carro 

público fazer baderna na porta da Câmara, sem noção é colocar cem mil 

reais em um loteamento que não saiu, sem noção é colocar as placas das 

fabricas e não trazê-las, sem noção é o Prefeito negar verba porque quem 

conseguiu foram Vereadores da oposição”. Disse que a máquina da 

Prefeitura está trabalhando nas estradas e que os mata burros foram 

desentupidos. Lamentou os problemas ocorridos na festa da comunidade de 

Ribeirão de São José em razão das condições da estrada de acesso. Não 

havendo mais oradores e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 

agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20 hs   Felipe Fonseca Guerra 

– Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder 

Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 20 de março de 2017. 

 

 

ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELO 

VEREADOR MARCOS AURÉLIO VALÉRIO VENÂNCIO, APROVADA 

EM PLENÁRIO, PARA RETIFICAR SUA FALA: 

 

“... O Vereador Marco Aurélio Valério Venâncio disse que segundo 

informação retirada do site da transparência, no período compreendido entre 

os dias primeiro de janeiro de dois mil e dezessete ao dia trinta e um de 



janeiro de dois mil e dezessete, a Prefeitura comprou gasolina no preço de 

quatro reais e dez centavos e a quatro reais e dezenove centavos. Disse que 

na gestão anterior, a Prefeitura adquiriu dois carros novos identificados com 

as placas PWZ 1528 e PWZ 1524, estes veículos estão com 

aproximadamente vinte e três mil quilômetros rodados. Disse que a correia 

dentada custa noventa e seis reais e setenta e cinco centavos...” 

 

 

 

 

 
 


