
ATA DA 34ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 13/11/2017. 

        

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, 

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 

requerimento de ressalva, tendo sido aprovada. APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO196/2017, autoria do Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie 

“redutor de velocidade” para a rua Luiz Antônio da Silva Felizardo, no 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida.  REQUERIMENTO Nº 197/2017, 

autoria dos Vereadores Helder Campos Camilo, Felipe Fonseca Guerra, 

Fagner Florêncio dos Santos, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira 

Barbosa, que a Prefeitura Municipal faça limpeza e manutenção de todas as 

guaritas do município de Coronel Pacheco. REQUERIMENTO Nº 

198/2017, autoria dos Vereadores Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian 

de Landa, Raimundo Salema Ribeiro e Marcos Aurélio Valério Venâncio, 

que a Prefeitura Municipal faça limpeza e manutenção nas ruas calçadas e 

termine o serviço em alguns pontos na comunidade dos Jardins do 

Continente.  REQUERIMENTO Nº 199/2017, autoria dos Vereadores Eder 

Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, 

Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura 

Municipal providencie a colocação de redutores de velocidade para a rua 

Fernando Procópio Escarlatelli (próximo à entrada da fazenda São Vicente 

e depois da ponte) e conserte a proteção da ponte existente.  

REQUERIMENTO Nº 200/2017, autoria dos Vereadores Eder Rodrigues 

Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder 

Campos Camilo e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie a colocação de redutores de velocidade para a rua José Soares 

da Costa, próximo à casa do senhor Fernando (Preguimho). 

REQUERIMENTO Nº 201/2017, autoria dos Vereadores Felipe Fonseca 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie em caráter de urgência a limpeza da rua João Teixeira da 



Fonseca e do Posto de Saúde, na Comunidade de João Ferreira.  

REQUERIMENTO Nº 202/2017, autoria dos Vereadores Felipe Fonseca 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, que a Prefeitura Municipal 

providencie em caráter de urgência a limpeza dos “bueiros” desde a 

Embrapa passando pela Comunidade de Ribeirão de São José até a 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 092/2017, autoria dos Vereadores Fagner 

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

Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, ao jovem Leomir da Silva 

Castro.  MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 093/2017, autoria dos 

Vereadores Felipe Fonseca Guerra Fagner Florêncio dos Santos, Helder 

Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, ao 

senhor Itamar (mais conhecido como Liu). MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 094/2017, autoria dos Vereadores Davis Cristian 

de Landa, Rafael Alberto Mourão, Raimundo Teixeira Barbosa e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio, ao Exmo. Estevam de Assis Barreiros. 

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

Requerimento nº193/2017, 194/2017 e 195/2017.  Primeira votação do 

Projeto de Lei nº10, de 06 de novembro de 2017, autoria da Mesa Diretora, 

“Que dispõe a concessão de diárias aos Vereadores e servidores da Câmara 

Municipal, e dá outras providências”. Aprovado. TERCEIRA PARTE: 

DA TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. ORADOR 

INSCRITO: Senhor Alex Lucas. Assunto: Esclarecimentos sobre os 

ônibus que estão na oficina. O Vereador Rafael Alberto Mourão questionou 

quanto aos ônibus que estão na oficina há muito tempo. O senhor Alex 

Lucas esclareceu que no momento só tem um ônibus na oficina e disse que 

foi percebido que a numeração do bloco está diferente da numeração do 

documento. Disse que as providências estão sendo tomadas para dar a 

continuidade no serviço. Rafael Alberto Mourão questionou se existe 

motorista específico para cada setor. O senhor Alex Lucas esclareceu que 

quando os motoristas da saúde estão todos ocupados é preciso que 

motorista de outro setor atenda quem está precisando. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão relatou que um paciente estava aguardando um carro desde 

às 11:00 hs para leva-lo para a ASISPES e que 14:15 ainda não havia 

chegado o carro e que o paciente perdeu a consulta que estaria agendada 

para as 14:00. Questionou se o carro destinada a Saúde para a Comunidade 

de João Ferreira atende somente a comunidade ou se pode atender ao 

Município de Coronel Pacheco.  O senhor Alex Lucas esclareceu que pode 

atender onde for preciso. Disse que existe motoristas da Saúde e motoristas 

da Educação mas que não impede uns ajudarem os outros. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão disse que a van não compareceu na comunidade de 



João Ferreira para levar os moradores para a ginástica na comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio. O senhor Alex Lucas esclareceu que não 

poderia falar sobre porque não estava à frente da garagem, mas disse que 

iria procurar saber o que teria acontecido. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão questionou como funciona a situação de carros por setores e como 

funciona o abastecimento. Disse que foi enviado um requerimento ao 

Executivo e não foi respondido. O senhor Alex Lucas esclareceu que é 

separado por setor. O vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

esclareceu que o requerimento citado pelo Vereador Rafael Alberto 

Mourão seria uma forma de fiscalizar o uso das verbas no que desrespeito 

ao transporte. Disse que aguarda a resposta. Disse que já está na hora de 

reformular o pedido para o consumo total do ano de 2017, para que se 

possa ter um conhecimento do consumo de combustível para poderem 

fiscalizar os próximos anos. Questionou ao senhor Alex Lucas se saberia o 

motivo pelo qual não foi respondido o requerimento. O senhor Alex Lucas 

disse que estaria no Portal da transparência. O Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio disse que no Portal da Transparência não está por setor e 

sim o consumo total. Esclareceu que foi requerido qual seria os carros por 

setor e qual seria o consumo de cada setor. Disse que a licitação foi feita 

por setor e que para fiscalizar é preciso saber quais veículos pertencem a 

qual setor. Disse que no ano de 2015, assinava-se três vias no posto de 

combustível quando iam abastecer e que duas vias ficavam no posto de 

gasolina e a outra era entregue ao chefe de transporte. Disse que hoje os 

carros da Prefeitura Municipal são abastecidos no posto do Município e que 

somente duas via são assinada e que ficam no posto. Questionou ao senhor 

Alex Lucas como fica essa fiscalização do consumo do combustível. O 

senhor Alex Lucas disse que ele próprio vai até o posto no final de cada 

mês pega as notas e laça no sistema. O Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio sugeriu que fosse feito como em 2015, assinarem três vias para 

uma melhor transparência. Questionou se as pessoas que fizeram o 

concurso público para motorista podem espera ser chamados uma vez que 

alguns motoristas pediram licença do cargo. O senhor Alex Lucas disse que 

no momento não saberia responder. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

perguntou se o motor do ônibus que está na oficina foi retificado na gestão 

passada. Foi respondido que o motor foi trocado. O Vereador Felipe 

Fonseca Guerra questionou como poderia um ônibus ter sido emplacado e 

passado por uma vistoria sem a numeração. Questionou como o ônibus 

“Titanic” que não foi usado no ano anterior pode ter tido gastos. O senhor 

Alex Lucas disse que houve gastos com combustível, alinhamento, 

balanceamento, lanternagem e pintura. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

disse que pode-se constatar que o ônibus não teve reforma nenhuma. O 

vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio questionou se a Van que está 



parada na garagem da Prefeitura Municipal será consertada. O senhor Alex 

Lucas disse que a Van não tem condição de ser consertada devido estar 

faltando várias peças. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

que foi comprado peças para essa Van no início do ano. Perguntou o 

motivo de ter comprado peça para essa Van. O senhor Alex Lucas disse 

não saber informar. O vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

considerar um gasto desnecessário já que a Van não irá ser consertada. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que foi questionado por alguns 

motoristas o porquê de uns motoristas receberem a insalubridade e os 

motoristas que fazem a retirada de lixo não recebem. O Vereador Davis 

Cristian de Landa perguntou se o senhor Alex Lucas saberia o motivo. O 

senhor Alex Lucas disse não saber informar mas que iria procurar saber e 

comunicar. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse esperar que o 

requerimento solicitando o consumo do combustível seja respondido. 

Questionou o motivo pelo qual um veículo Gol que serviu a Policia Militar 

em outras gestões e que foi a leilão, ainda continua com placa branca. O 

senhor Alex Lucas disse que já está sendo resolvido a situação. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro esclareceu a situação do ônibus emplacado com 

o motor trocado e disse que essa situação pode ser feita desde que seja 

regularizada posteriormente. Quanto ao carro Gol, disse que está faltando a 

vistoria. Disse que o carro foi vendido sem o recibo na gestão anterior.  O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes perguntou se houver multas com o carro, 

de quem é a responsabilidade. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

esclareceu que a responsabilidade é do comprador. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes considera viável uma manutenção preventiva dos veículos 

e esclareceu. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro esclareceu que é 

cobrada a vistoria anual do veículo da Educação. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão considera importante um monitor no carro escolar para 

ajudar também na conservação dos mesmos. O Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro considera que a vistoria em carros deveria ser semestral. O 

Vereador Davis Cristian de Landa elogiou o município de Goiana. 

Esclareceu o motivo pelo qual pediu a MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO 

Nº 094/2017, disse que seu filho irá para a creche no município de Goiana 

porque o município de Coronel Pacheco não possui. Falou sobre a 

hidroginástica para os idosos e sobre o projeto Peixinho para crianças no 

município de Goiana. Disse que o município de Coronel Pacheco tem uma 

piscina parada. Disse não culpar só a atual gestão. Disse que a piscina foi 

contraída no ano de 2013 e ainda não funciona. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra disse concordar com o Vereador Davis Cristian de Landa mas que 

foi devolvido pelo Prefeito da gestão passada um valor de cem mil reais 

que seria destinado a piscina.  O Vereador Davis Cristian de Landa disse 

não viu o documento que prova a devolução dos cem mil reais, mas 



considera a devolução um erro. Disse considera errado o senhor Gil cercar 

um terreno que é da Prefeitura. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse 

que o terreno está na justiça e quem mandou cercar foi o advogado, até a 

decisão. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que foi feito o serviço 

em três ruas na comunidade dos Jardins do Continente e uma rua ainda não 

foi feito o serviço e que o saibro está amontoado. Disse que é preciso um 

funcionário para dar a manutenção nas estradas rurais para não perder o 

serviço que já foi feito. Disse que já existe um documento que fala da 

obrigatoriedade de ter uma creche no município. Disse que a senhora 

Mariinha já fez todos os exames particular mas precisa de uma guia do 

Posto de Saúde para a realização da cirurgia. Disse que a senhora Cida já 

realizou a ressonância e aguarda o retorno ao médico. Disse que a filha da 

Jaqueline precisa de acompanhamento e está à espera de um exame desde o 

mês de agosto. Disse que o município de Coronel Pacheco recebeu 

duzentos e trinta e cinco mil reais dia 30/10/2017 e trezentos e setenta e 

sete mil reais dia 10/11/2017.  Disse que ser necessário um carro para 

atender os pacientes da comunidade de João Ferreira. Convidou todos os 

Vereadores para uma reunião que acontecerá dia 26/11/2017, na 

comunidade dos Jardins do Continente para formar uma Associação. O 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio considera que se deve deixar 

de falar do passado e trabalhar. Disse que as críticas são construtivas no 

intuito de melhorias para a população. Solicitou uma moção de 

parabenização para o Grupo de Teatro que apresentou um musical na igreja 

Católica. O Vereador Eder Rodrigues Lopes falou sobre a obra que está 

sendo realizada na rua Fernando Procópio Escarlatelli. Falou sobre a missa 

realizada no Calçadão do município de Coronel Pacheco e pediu uma 

moção de parabenização para os organizadores. Falou sobre a feira livre 

que vem acontecendo no município de Coronel Pacheco considera que 

deve ser melhor divulgada. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

sugeriu que fosse feita mais oficinas infantis na feira livre para atrair as 

crianças. O Vereador Eder Rodrigues Lopes parabenizou a administração 

do município de Goiana. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos 

considera a divulgação da feira livre muito importante e também   

parabenizou a administração do município de Goiana. Agradeceu a 

presença do Chefe do Transporte. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse 

que conversou com o senhor José Macedo e ficou esclarecido que a 

máquina da saibreira estragou e que o saibro que está na rua do Jardins do 

Continente é pouco para toda a rua, mas que será resolvido o problema. 

Disse achar que não pode ser mais utilizado o randapi nas ruas e estradas. 

O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que para a utilização do randapi é 

preciso a prescrição de um agrônomo mas que existe outro produtos para 

matar o capim e esclareceu.  O Vereador Felipe Fonseca Guerra concorda 



com a melhor divulgação da feira livre. Falou sobre o feriado do dia 15/11. 

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, 13 de 

novembro de 2017. 
 


