
 

 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 27/03/2017. 

         

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, Marcos Aurélio 

Valério Venâncio, Rafael Alberto Mourão, Raimundo Salema Ribeiro e 

Ramon Teixeira Barbosa. Ausente o Vereador Helder Campos Camilo. O 

Presidente solicitou ao Vereador Eder Rodrigues Lopes que ocupasse a 

cadeira do Secretário, para exercer a função de secretário interino. 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”.  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, houve requerimento de ressalva pelo Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio. O presidente colocou o requerimento 

em votação, tendo sido aprovado. Em seguida, o Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 081/2017, 

autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie reparos no barranco às margens do córrego que fica localizado 

em frente à casa do Senhor Avelino, na comunidade do Ribeirão de São 

José. REQUERIMENTO Nº 082/2017, autoria do Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal providencie a compra de um 

gerador para o posto de saúde do município de Coronel Pacheco. 

REQUERIMENTO Nº 083/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, que a Prefeitura Municipal providencie uma nova cerca para 

Estação de Tratamento de Agua (ETA).  REQUERIMENTO Nº 084/2017, 

autoria dos Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, 

Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira 

Barbosa, que a Prefeitura Municipal finalize o calçamento da estrada da 

Pedra na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio.  REQUERIMENTO 

Nº 085/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca 

Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo e Ramon 

Teixeira Barbosa que a Prefeitura Municipal troque o manilhamento das 

duas pontes que estão localizadas na estrada da Pedra na comunidade do 

Ribeirão de anto Antônio.  REQUERIMENTO Nº 086/2017, autoria do 

Vereador Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio 

dos Santos, Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a 



Prefeitura Municipal faça a ampliação do posto de Saúde da comunidade de 

João Ferreira, com a construção de um segundo andar. REQUERIMENTO 

Nº 087/2017, autoria do Vereador Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura 

Municipal faça a poda dos bambus e árvores na comunidade do Jardins do 

Continente, próximo ao Bar do Santo. REQUERIMENTO Nº 088/2017, 

autoria do Vereador Felipe Fonseca Guerra, que a Prefeitura Municipal 

arrume a estrada da Pedra Branca na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio com urgência. MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 29/2017, 

autoria dos Vereadores Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos 

Santos, Helder Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira 

Barbosa, à jovem Taliciane Aparecida de Matos.  SEGUNDA PARTE: 

ORDEM DO DIA:  Segunda Discussão e 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.  Segunda Discussão e 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 

Conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização 

Financeira e Orçamentária e Serviços Públicos Municipais referente aos 

Requerimentos N° 072/2017, 073/2017, 074/2017, 075/2017, 076/2017, 

077/2017, 078/2017, 079/2017 e 080/2017. Aprovado. Discussão e 

Votação Única dos Requerimentos N° 072/2017, 073/2017, 074/2017, 

075/2017, 076/2017, 077/2017, 078/2017, 079/2017 e 080/2017. 

Aprovados. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE 

EXPEDIENTE. O Presidente informou que estavam inscritos dois oradores 

para usar a tribuna livre, mas ambos desistiram. O Vereador Davis Cristian 

de Landa relatou três problemas relacionados a secretaria de saúde. Um 

referente a neta do senhor Itamar que possui problema de audição e 

necessita fazer tratamento na cidade de Juiz de Fora, outro referente a filha 

da senhora Sheila, que também precisa fazer tratamento de saúde em Juiz 

de Fora e outro, referente a senhora Zenilda, que necessita realizar uma 

cirurgia médica, que só não foi feita porque não pode fazer os exames pré-

operatórios, por falhas do serviço municipal de saúde.  Falou da falta de 

remédio na farmácia básica do Município. Disse que irá procurar a 

Secretária de Saúde do Município para tentar solucionar esses problemas. 

O Vereador Raimundo Salema Ribeiro falou do seu requerimento à 

Secretaria de Saúde, com o fim de se informar do número de 

procedimentos feitos no posto de saúde. Disse que conversou com o senhor 

Turim, e que provavelmente, no início da semana, a máquina estará na 

comunidade do Jardins do Continente para fazer a limpeza. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão disse que na reunião da semana passada o Vereador 

Helder Campos Camilo lhe acusou de vir às reuniões para tumultuar e 



trazer problemas. Explicou que nunca pretendeu tumultuar as reuniões da 

Câmara, mas quanto aos problemas, sempre os trará à Câmara, com o fim 

de solucioná-los, já que faz parte de sua função de Vereador. Disse que nos 

três primeiros meses do ano, as margens da Rodovia MG 353, na Vila 

Nossa Senhora Aparecida, foi roçada três vezes e que a comunidade dos 

Jardins do Continente e Ribeirão de Santo Antônio ainda não foram 

roçados nenhuma vez. Falou da precariedade das estradas rurais e da 

necessidade de limpeza e capina. O Vereador Davis Cristian de Landa disse 

que o Vereador Helder Campos Camilo, falou que alguns Vereadores estão 

se beneficiando com cargos públicos, mas que ele não ter ninguém da sua 

família trabalhando na Prefeitura. Disse que vai pedir ao Vereador Helder 

Campos Camilo que se retrate na próxima reunião. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que não quer problemas com o Vereador Helder 

Campos Camilo, mas que ficou chateado com a sua fala. O Vereador 

Fagner Florêncio dos Santos advertiu aos Vereadores para que resolvam 

seus problemas pessoais fora da reunião da Câmara. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes parabenizou o senhor Antônio Coelho por sempre trazer 

mensagens positivas. Criticou a Reforma da Previdência e se posicionou 

contrário. Falou da inexistência de lei que trate de parâmetros das estradas 

rurais e da inexistência de planta baixas dos bens públicos. Falou de um 

evento que será realizado pelo Conselho Tutelar, no dia dezoito de maio de 

dois mil e dezessete sobre Exploração Sexual. Falou da Lei Municipal nº 

757, de junho de dois mil e onze, que trata do Conselho Tutelar e da 

inexistência de previsão de adicional noturno para os conselheiros, o que 

não lhe impede de conversar com o Executivo e expor a situação. Falou da 

aprovação dos projetos de Lei nº 795/2017 e 796/2017. Esclareceu que a 

revisão geral da remuneração do magistério municipal segue o índice 

determinado pelo Ministério da Educação, que é competente para fazer a 

revisão do piso nacional do magistério. Observou que o piso nacional dos 

professores municipais foi revisto por um índice maior do que o utilizado 

para a revisão dos demais servidores municipais, que segue o índice 

informado pelo INPC. Falou sobre o contrato da Prefeitura de 2017, 

referente a compra de combustível e esclareceu o valor da contratação, que 

é estimado em seiscentos mil reais para o período de um ano. Falou da 

relevância da Audiência Pública sobre segurança pública realizada pela 

Câmara Municipal. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

perguntou se os professores podem esperar o aumento de 7,64% como foi 

dito. O Vereador Felipe Fonseca Guerra esclareceu que o aumento da 

remuneração do magistério foi aprovado e o pagamento será retroativo ao 

mês de janeiro e dos demais servidores retroativo ao mês de fevereiro. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra falou da importância da audiência pública, 

que compareceram pelo menos cento e vinte duas pessoas. Falou sobre a 

contratação do professor de Karatê, que o valor total do contrato é de cinco 



mil reais para o período de um ano.  Disse que o município deverá receber 

esse ano, um valor mensal de oitocentos mil reais, e por isso seria 

impossível gastar apenas com gasolina, o valor mensal de seiscentos mil 

reais. Disse que se o tempo permanecer firme a máquina patrol começará 

os trabalhos no Ribeirão de Santo Antônio e que a máquina retro já está na 

estrada do Alto Triqueda. Disse que começou a limpeza da represa da Água 

da Prata. Falou que foi informado pelo Secretário de Administração e 

Finanças que todas as pessoas podem comparecer no setor de licitação da 

Prefeitura e requerer informações. Falou do trabalho efetivo da Polícia 

Miliar na cidade. Leu o convite da Secretaria de Educação para um sorteio 

de prêmios com forró, no dia primeiro de abril, a partir das dezoito horas, 

na Escola Municipal Edgard Paiva Aguiar, na comunidade de João 

Ferreira.  Também leu o convite do CRAS para o encerramento do curso de 

sabão que será realizado na próxima quarta-feira, às treze horas. Não 

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

agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20 h e 15 min, Felipe Fonseca 

Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Eder 

Rodrigues Lopes – Secretário Interino. Coronel Pacheco, 27 de março de 

2017. 

 

 

 

 
 


