
 

ATA DA 3º AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CORONEL PACHECO - MG, EM 13/11/2017 

Às 18:00 hs, compareceram na quadra da Escola Municipal Professor 

Renato Eloy de Andrade 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 abriu a reunião com as 

seguintes palavras “Sob a Proteção de Deus e em nome do Povo deste 

Município, iniciamos os trabalhos”. O Presidente pediu ao Vereador Eder 

Rodrigues Lopes que esclarecesse a finalidade da audiência pública. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes agradeceu a presença de todos e 

esclareceu a finalidade da Audiência Pública. O Presidente agradeceu a 

presença dos Secretários e da Polícia Militar. Disse que para a Associação 

dos Moradores e para a APAPE, já tem uma verba destinada O Presidente 

concedeu a palavra a população presente não houve manifestação. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes disse ser importante a participação das 

autoridades do Poder Executivo. Disse que a população não tem o habito 

de participar das audiências públicas. Considera importante a 

manifestação dos presentes. Disse que os Vereadores fizeram algumas 

emendas que serão encaminhadas ao Executivo. Esclareceu algumas 

emendas que foram feitas. O Vereador Helder Campos Camilo disse que 

já tem a dotação para a realização da reforma da praça do bairro Santa 

Rita. Disse que o Prefeito ganhou uma parte do terreno ao lado do 

cemitério municipal e tem a intenção de construir a capela mortuária. 

Disse que segundo o Prefeito Municipal a atual capela mortuária poderá 

ser cedida para a Associação do bairro São Cristóvão. Disse que será 

construído um poço artesiano no bairro São Cristóvão. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que existe uma dotação de vinte mil reais para a 

construção da sala no bairro São Cristóvão. Disse que junto com o 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio fez umas dotações e 

esclareceu. O Vereador Felipe Fonseca Guerra esclareceu a um morador 

que o Código de postura do Município é um projeto que o Executivo 

envia para a Câmara Municipal para ser votado. Disse que o Executivo já 

está ciente e espera que depois de tantos anos espera que seja Lei no 

Município de Coronel Pacheco. Esclareceu que só a Associação do Bairro 

São Cristóvão e a da APRURISA que estão legalizadas.  O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio esclareceu que para que a verba seja 

destinada a Associação é preciso que esteja regularizada e infelizmente a 

Associação do Bairro Santa Rita não está. Disse que cabe aos moradores 



do Bairro Santa Rita se unir para regularizar a situação para que as verbas 

possam ser destinadas. Disse que a Associação do Bairro Santa Rita 

possui uma dívida. Disse que as emendas que foram feitas conforme as 

necessidades do Município. Não havendo mais oradores e cumprida a 

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

trabalhos às 18 horas e 25 minutos, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, 

Fagner Florêncio dos Santos - Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – 

Secretário. Coronel Pacheco, 13 de novembro de 2017. 

 

 

 
 

 

 
 


