
ATA DA 9ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 03/04/2017. 

         

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. 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, não houve 

ressalva, tendo sido aprovada. Em seguida, o Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 089/2017, 

autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

de acordo com seu plano de governo, providencie a atuação do PROAMO, 

sem discriminação política. E informe se existe um cronograma a ser 

seguido e a quem se dirigir. REQUERIMENTO Nº 090/2017, autoria do 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a Prefeitura Municipal 

providencie a volta da rua de lazer em todos os bairros. REQUERIMENTO 

Nº 091/2017, autoria do Vereador Raimundo Salema Ribeiro, que a 

Prefeitura Municipal forneça protetores de perna para os funcionários que 

trabalham com capina e roçagem. REQUERIMENTO Nº 092/2017, autoria 

do Vereador Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie 

o conserto lateral da ponte na estrada de acesso a comunidade de Ribeirão 

de Santo Antônio. REQUERIMENTO Nº 093/2017, autoria do Vereador 

Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal providencie o conserto 

da estrada principal da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio entre o 

campo de futebol e antiga escola. Na subida a direita. REQUERIMENTO 

Nº 094/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura 

Municipal providencie a construção de uma guarita ao lada da Mercearia da 

senhora Gorete, na Rua Caetano Luiz de Souza, no bairro São Cristóvão e 

que coloque uma proteção nas laterais da guarita já existente no mesmo 

bairro. REQUERIMENTO Nº 095/2017, autoria do Vereador Helder 

Campos Camilo, que a Prefeitura Municipal fique atenta para o Projeto do 

Ministério da Cidade para que possa ser adquirido quarenta casas populares 

no município. REQUERIMENTO Nº 096/2017, Autoria do Vereador 

Helder Campos Camilo, que a Prefeitura Municipal contrate um 

funcionário (monitor) para ficar responsável pelas crianças que necessitam 

do transporte Escolar da escola Municipal professor Renato Eloy de 

Andrade. REQUERIMENTO Nº 097/2017, autoria do Vereador Marcos 



Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie 

instalação de braços e lâmpadas nos postes da Rua Carlos Augusto Gomes 

no bairro Santa Rira. REQUERIMENTO Nº 098/2017, autoria do Vereador 

Rafael Alberto Mourão, que a Prefeitura Municipal providencie o conserto 

do “guard rail” na ponte da entrada do Jardins do Continente.  MOÇÃO DE 

PESAR Nº 003/2017, autoria de todos os Vereadores, ao jovem Welington 

Rodrigues de Souza.  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° 

081/2017,082/2017, 083/2017, 084/2017, 085/2017, 086/2017, 087/2017 e 

088/2017. Aprovado. Discussão e Votação Única dos Requerimentos N° 

081/2017,082/2017, 083/2017, 084/2017, 085/2017, 086/2017, 087/2017 e 

088/2017. Aprovados. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE E DO 

GRANDE EXPEDIENTE. ORADORES INSCRITOS: Senhor Vanir 

Ferreira Eufrásio. Assunto: Esclarecimento sobre o combustível que foi 

falado na reunião do dia 20/03/2017. Senhor Jorge Luiz Aquiles de 

Oliveira. Assunto: Praça do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. O 

Senhor Vanir Ferreira Eufrásio parabenizou o Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio pelo trabalho que vem prestando na cidade e disse que 

gostaria de saber se foi dado continuidade ao assunto referente ao 

combustível adquirido pelo Prefeitura, tratado na reunião do dia 

20/03/2017. Disse que segundo o portal da transparência, o combustível 

está sendo adquirido pela Prefeitura ao preço de três reais e noventa e nove 

centavos, enquanto que no posto de combustível é vendido aos 

consumidores ao valor de três reais e oitenta e nove centavos. Disse que 

gostaria de saber se a licitação serve para comprar ao menor preço e se vai 

haver investigações. O Senhor Jorge Luiz Aquiles de Oliveira disse que a 

quadra de esportes do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida está bastante 

danificada. Requereu a cobertura da quadra, a construção de banheiros, 

instalação de lixeiras e colocação de piso na quadra. Requereu a construção 

de passeio, da casa do Senhor Alci até o trevo da cidade de Coronel 

Pacheco, pois muitas pessoas transitam por ali. O Presidente passou a 

palavra ao Vereadores. O Vereador Helder Campos Camilo lamentou a 

morte de seu sobrinho e do primo do Vereador Eder Rodrigues Lopes. 

Pediu desculpas ao Vereador Rafael Alberto Mourão e ao Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio por ter se alterado na reunião do dia 20/03/2017. 

Justificou sua ausência na reunião do dia 27/03/2017, em razão de estar 

reunido com o Prefeito Edelson Sebastião Fernandes Meirelles e o Prefeito 

de Juiz de Fora Bruno Siqueira para tratarem de melhorias para Coronel 

Pacheco. Disse que lhe foi falado, que os Vereadores não aprovaram o 

projeto para criar cargos de monitor escolar. Esclareceu que este projeto 

ainda não foi apresentado à Câmara, e por esse motivo, fez o requerimento 



Nº 096/2017. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio agradeceu ao 

Senhor Vanir Ferreira Eufrásio pelo elogio. Disse que ainda não teve uma 

resposta oficial sobre os questionamentos feitos quanto ao preço da compra 

de combustível nos meses que antecederam a licitação, mas que buscará 

esse esclarecimento. Esclareceu ao senhor Vanir Ferreira Eufrásio que na 

última reunião, o Vereador Eder Rodrigues Lopes apresentou o contrato 

referente a compra de combustível para o período de doze meses ao valor 

de três reais e noventa e nove centavos. Que o valor que é cobrado na 

bomba não é o mesmo contratado por meio da licitação. Parabenizou ao 

Vereador Helder Campos Camilo pelo reconhecimento que teve sobre o 

ocorrido no dia 13/03/2017. Disse que a reinvindicação do Senhor Jorge 

Luiz Aquiles de Oliveira é muito importante. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro disse que não está sendo beneficiado pela Prefeitura, que 

sua esposa é concursada. O Vereador Davis Cristian de Landa parabenizou 

ao Vereador Helder Campos Camilo pela atitude. Disse que a 

administração passada fez o concurso, chamou algumas pessoas e que o 

mesmo foi prorrogado. Que estão sendo contratados motoristas com 

salários maiores do que aqueles ocupantes de cargos. Disse que irá 

fiscalizar e se preciso for irá ao Ministério Público para rever essa situação. 

Disse que o Senhor Alexandre passou no concurso, mas que a Prefeitura 

Municipal de Coronel Pacheco o chamou para um contrato. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão disse ter ficado chateado com a fala do Vereador 

Helder no dia 13/03/2017, mas que o ocorrido já foi esclarecido. Disse que 

além do seu requerimento Nº 098/2017 e do REQUERIMENTO Nº 

092/2017, autoria do Vereador Eder Rodrigues Lopes, existem mais duas 

pontes na comunidade do Ribeirão de Santo Antônio para serem 

consertadas. Disse achar que os requerimentos do Senhor Luiz Aquiles de 

Oliveira devem ser atendidos, pois estão no plano de governo do Prefeito. 

Pediu para que fosse transmitido ao Secretário de Obras, que o mata burro 

que dá acesso a residência do senhor Chico, na comunidade de Ribeirão de 

Santo Antônio, está entupido e os animais estão atravessando. Agradeceu a 

Chefe de Gabinete e a Secretária de Educação pelo carro que enviaram para 

transportarem as crianças dos Jardins do Continente, Serra do Doze e 

Sertãozinho para a aula de catecismo em João Ferreira. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes disse que na reunião do dia 27/03/2017, na obrigação de 

cumprir seu papel de fiscalizador e de dar uma resposta ao que foi 

questionado com relação a compra de combustível, relatou que 

participaram três postos de gasolina na licitação da Prefeitura Municipal de 

Coronel Pacheco, e o posto de gasolina que ganhou a licitação foi o posto 

Parada do Rei. Disse que tem o compromisso de fiscalizar a partir do dia 

primeiro de janeiro de dois mil e dezessete. Que as primeiras compras de 

gasolina no preço de quatro reais e dezenove centavos foram realizadas no 

mês de janeiro. Disse que quando uma nova gestão se inicia, a Prefeitura 



pode fazer compras em caráter de urgência, sem passar por processo de 

licitação. Parabenizou ao Senhor Jorge Luiz Aquiles de Oliveira pela 

reinvindicação. Disse ter participado de uma visita técnica em uma 

propriedade em Rio Pomba que foi organizado pelo diretor de 

agropecuária. Informou os gastos da Câmara Municipal de Coronel 

Pacheco no mês de fevereiro de dois mil e dezessete. Lamentou o ato de 

vandalismo que incendiou uma lixeira no calçadão do Município de 

Coronel Pacheco. Agradeceu as manifestações de pesar pelo falecimento de 

seu primo. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que desde dois mil 

e treze existe a Lei que trata da obrigatoriedade da presença de um monitor 

nos carros escolares. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que existe 

Lei mas sem a previsão de penalidades, o que não adianta. Falou sobre a 

necessidade de existir um código de postura do Município. O Vereador 

Fagner Florêncio dos Santos parabenizou os oradores inscritos pelas 

cobranças. Parabenizou a administração da Câmara Municipal por não 

realizar gastos absurdos. O Vereador Presidente Felipe Fonseca Guerra 

disse que as Comissões da Câmara devem se reunir para levar ao Executivo 

os problemas trazidos à Câmara. O Vereador Eder Rodrigues Lopes e o 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disseram que estão 

fiscalizando e fazendo a parte que cabe a cada um. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que fez um pedido de informação sobre os contratos 

da Prefeitura e está aguardando resposta. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra disse que ele e os Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Helder 

Campos Camilo, Fagner Florêncio dos Santos e Ramon Teixeira Barbosa 

estiveram em uma reunião com o Deputado Isauro Calais, em Coronel 

Pacheco, e através do mesmo, será liberada uma verba para afastar o 

acostamento do bairro Santa Rita, a instalação de uma academia ao ar livre 

para o campo do centro da cidade  e tentará resolver o problema da estrada 

de acesso do terreno onde deverão ser instaladas às fábricas. Foi requerida 

ao mesmo deputado, uma verba para a cobertura e a cimentação da quadra 

do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. Disse que a roçagem da estrada 

do Jardins do Continente já foi iniciada. Que o conserto do trator está quase 

pronto. Parabenizou os organizadores do show de prêmios na escola 

Municipal Edgard Paiva Aguiar e o Vereador Ramon Teixeira Barbosa pela 

ajuda. Disse que a máquina já está funcionando. Disse que participou do 

dia de campo do Projeto “Balde Cheio” da Embrapa, junto com os 

Vereadores Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa. Que estão 

tentando viabilizar a implementação desse projeto no município de Coronel 

Pacheco. Disse que moradores da comunidade de Ribeirão de São José lhe 

disseram que a chuva ocorrida no dia da festa de São José não atrapalhou e 

não tiveram prejuízo. Falou sobre o fogo que colocaram na lixeira do 

calçadão. O Vereador Rafael Alberto Mourão comunicou que no dia 30 de 

abril haverá outra festa na comunidade de Ribeirão de São José, pediu um 



patrocínio para os Vereadores que puderem, para a confecção das camisas 

dos cavaleiros que participarão da cavalgada. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra, pediu atenção aos Vereadores na hora de pedirem ressalva da ata. 

O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que conversou com a 

advogada da Câmara, logo após o pedido de ressalva, e que foi esclarecido. 

Disse que perguntou se precisaria se retratar na próxima reunião e foi 

respondido que não. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que qualquer 

pessoa pode ir até o setor de licitação da prefeitura para esclarecer qualquer 

dúvida. Não havendo mais oradores e cumprida a finalidade da reunião, o 

Presidente agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20 h e 20 min, 

Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-

Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 03 de 

abril de 2017. 

 

 

ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELO 

VEREADOR RAFAEL ALBERTO MOURÃO, APROVADA EM 

PLENÁRIO: 

 

Onde se lê:  ...”Pediu para que fosse transmitido ao Secretário de Obras, que o 

mata burro que dá acesso a residência do senhor Chico, na comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio, está entupido e os animais estão atravessando.”  

Leia-se: Passa a ser: O mata burro que dá acesso a rua principal, próximo a 

Igreja, na comunidade de São José. 

 

 

 

 

 

 

 


