
ATA DA 33ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 06/11/2017. 

        

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 e 

Ramon Teixeira Barbosa. Ausente o Vereador Raimundo Salema Ribeiro. 

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 requerimento de ressalva, tendo sido aprovada. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes fez a leitura do convite da Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO 

Nº 193/2017, autoria dos Vereadores   Eder Rodrigues Lopes, Felipe 

Fonseca Guerra, Helder Campos Camilo, Fagner Florêncio dos Santos, 

Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie uma 

cobertura (varanda) para a frente do posto de saúde. REQUERIMENTO Nº 

194/2017, autoria dos Vereadores   Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca 

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

Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie placa de 

sinalização de ponto de ônibus para a guarita no bairro Santa Rita e outra 

para em frente da Cede, ambos na Rodovia MG 353 e tape os buracos 

existentes não passeio em frente a guarita do mesmo local. 

REQUERIMENTO Nº 195/2017, autoria dos Vereadores   Eder Rodrigues 

Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Helder Campos Camilo, Fagner Florêncio 

dos Santos, Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie um funcionário para localizar as lâmpadas dos postes 

queimadas nas área urbana e rural do município de Coronel Pacheco. 

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

Requerimento nº191/2017 e 192/2017. Aprovado.  Apresentação do Projeto 

de Lei nº10, de 06 de novembro de 2017, “que dispõe a concessão de 

diárias aos Vereadores e servidores da Câmara Municipal, e dá outras 

providências”.  Apresentação do Projeto de Lei nº 804 de 06 de novembro 

de 2017, autoria do Poder Executivo, “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar acordo judicial e dá outras providências”. 

Apresentação, discussão e votação Única do Parecer de Redação Final à 

Lei Complementar nº 035/2017, de 22 de setembro de 2017, autoria do 

Poder Executivo, que “Institui o Programa Núcleo de Apoio à Saúde da 



Família – NASF – no âmbito do Município de Coronel Pacheco. Aprovado. 

TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA LIVRE DO GRANDE 

EXPEDIENTE. ORADOR INSCRITO: Senhor Melquíades Theodoro 

dos Anjos. Assunto: Esclarecimentos sobre as obras no Município de 

Coronel Pacheco. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa agradeceu ao 

senhor Melquíades Theodoro dos Anjos pelo serviço que está sendo 

realizado na residência da senhora Eli, atendendo o requerimento de sua 

autoria. O senhor Melquíades Theodoro dos Anjos disse que só foi feito 

uma limpeza no quintal mas que já foi autorizado pelo Prefeito a reforma 

na residência. O vereador Rafael Alberto Mourão disse que o convite para 

senhor Melquíades Theodoro dos Anjos foi feito pelos Vereadores Fagner 

Florêncio dos Santos e Felipe Fonseca Guerra. O senhor Melquíades 

Theodoro dos Anjos disse ter recebido o convite e que estaria assinado 

pelos nove Vereadores. O vereador Rafael Alberto Mourão disse que 

segundo o senhor Marcos Antônio Dornelas, Diretor do PROAMO, ainda 

não houve nenhum atendimento no município de Coronel Pacheco e que a 

residência da senhora Simone havia sido interditada pela engenheira. O 

senhor Melquíades Theodoro dos Anjos esclareceu que levou a engenheira 

até a residência da senhora Simone onde pode constatar que a residência é 

bastante grande, não possui colunas e a viga tem 20 cm de fundura. Disse 

que nas condições da residência, a engenheira achou improvável a 

colocação da laje. Disse ter conversado com a senhora Simone e que se ela 

fizer um documento por escrito dizendo que autoriza a colocação da laje 

nas condições que a residência se encontra, a laje seria colocada. O 

vereador Rafael Alberto Mourão disse que a obra foi assinada pelo 

engenheiro senhor Antônio Coelho. Solicitou ao senhor Melquíades 

Theodoro dos Anjos um laudo assinado pela engenheira. O senhor 

Melquíades Theodoro dos Anjos disse que terá que ser colocada 16 colunas 

na residência e que já foi autorizado pelo Prefeito. O vereador Rafael 

Alberto Mourão perguntou ao senhor Melquíades Theodoro dos Anjos se 

existe um pedreiro que atende só o PROAMO. Foi esclarecido que não que 

todos podem atender. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

que segundo o diretor do PROAMO, ainda não houve atendimento. O 

Melquíades Theodoro dos Anjos disse que as solicitações para atendimento 

do PROAMO estão no CRAS com a Assistente Social. E que segue essa 

listagem para atendimentos. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos 

esclareceu que sempre que surgir algum tipo de dúvida, será convidado o 

responsável pelo setor da Prefeitura Municipal para prestar 

esclarecimentos. Perguntou como está a situação das gavetas no cemitério 

Municipal. O senhor Melquíades Theodoro dos Anjos esclareceu que foram 

construída dez gavetas e algumas reformas. Disse que até o final do 

mandato será construída cinquenta gavetas. Disse que o Prefeito Municipal 



ganhou cinco metros do terreno vizinho ao cemitério onde poderá ser 

construída mais gavetas. Disse que segundo o Prefeito Municipal as 

gavetas não serão vendidas todas de imediato e esclareceu o motivo. O 

Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que o cemitério Municipal está 

sendo muito elogiado. O vereador Rafael Alberto Mourão disse que o 

cemitério da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio está muito 

arrumado. Disse que o cemitério da comunidade de João Ferreira foi 

roçado e não capinado. Foi esclarecido pelo senhor Melquíades Theodoro 

dos Anjos que não houve a capina devido a precaução de chover e dar 

barro no dia de finados. O vereador Rafael Alberto Mourão disse que ficou 

esclarecido que o cemitério da comunidade de João Ferreira pertence a 

Igreja e não à Prefeitura Municipal. Disse que os moradores da comunidade 

de João Ferreira irão se reunir para comprar material de construção para 

umas reformas no cemitério e solicitou ao senhor Melquíades Theodoro 

dos Anjos ajuda com a mão de obra da Prefeitura Municipal. O senhor 

Melquíades Theodoro dos Anjos disse que irá transmitir o pedido ao 

Prefeito. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio perguntou ao 

senhor Melquíades Theodoro dos Anjos se as futura obras terão o apoio da 

engenheira. Foi esclarecido que sim. O senhor Melquíades Theodoro dos 

Anjos disse que no início do mandato recolheu uma enorme quantidade de 

lixo no Município. Sugeriu que fosse feito o Código de Postura do 

Município. O Vereador Davis Cristian de Landa disse concordar com o 

Código de Postura.  O vereador Rafael Alberto Mourão disse também 

concordar com o Código de Postura. Solicitou que fosse enviado dois 

ofícios, um para o CRAS e outro para a Secretária de Saúde e esclareceu os 

motivos. Disse que foi na audiência pública no município de Juiz de Fora 

onde foi falado sobre a Hospital Doutor João Penido. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio parabenizou ao senhor Melquíades Theodoro dos 

Anjos serviço realizado no cemitério Municipal. Requereu para a rua Luiz 

Antônio da Silva Felizardo, no bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, 

redutores de velocidade. O Vereador Eder Rodrigues Lopes esclareceu o 

motivo dos requerimentos 193/2017, 194/2017 e 195/2017 de sua autoria. 

Disse concordar com o Código de Postura do Município. O Vereador 

Helder Campos Camilo disse que o requerimento nº 193/2017 já está sendo 

providenciado. Parabenizou ao senhor Luiz Carlos de Oliveira pelo 

trabalho que vem realizando no Posto de Saúde Municipal. Disse que 

esteve na reunião da Câmara do Município de Goiana e que os Vereadores 

elogiaram muito a Câmara do Município de Coronel Pacheco. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra disse que o Ex Prefeito Municipal devolveu no dia 

25/11/2015 um valor de noventa e nove mil, cento e vinte e cinco reais e 

dezessete centavos que seria destinado a piscina, vestiários e alambrados. 

Disse que o Município de Coronel Pacheco deixou de receber um valor de 



oitocentos e cinquenta mil reais na administração anterior. Disse que já foi 

feita uma licitação e que o Município de Coronel Pacheco receberá um Bal, 

grade aradora, arado e carreta. Não havendo mais oradores e cumprida a 

finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a todos e encerrou os 

trabalhos às 20 horas, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner 

Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – 

Secretário. Coronel Pacheco, 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

  
 


