
ATA DA 8ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 

20/11/2017. 

 

Ata da Oitava Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada aos dois vinte do mês de novembro de dois 

mil e dezessete, às dezenove horas e vinte minutos, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Felipe Fonseca Guerra com a presença dos 

Senhores Vereadores Davis Cristian de Landa, Eder Rodrigues Lopes, 

Fagner Florêncio dos Santos, Felipe Fonseca Guerra,  Helder Campos 

Camilo,  Rafael Alberto Mourão, Raimundo Salema Ribeiro e Ramon 

Teixeira Barbosa. Ausente o Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio. 

PRIMEIRA PARTE: PEQUENO EXPEDIENTE: Abertura da Reunião. 

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”. SEGUNDA 

PARTE: ORDEM DO DIA: Apresentação, discussão e votação Única do 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 10/2017, autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre a concessão de diárias aos Vereadores e 

Servidores da Câmara Municipal, e dá outras providências. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro fez a leitura do Parecer e esclareceu a população. 

O Vereador Felipe Fonseca Guerra esclareceu que foi uma solicitação do 

Ministério Público para o Projeto passar a ser Lei. Projeto aprovado. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que a piscina do Município de 

Coronel Pacheco está suja. Pediu que fosse feito um requerimento 

solicitando a limpeza da mesma. Disse que o Município de Goiana possui o 

Projeto Peixinho para crianças de 0 a 5 anos. Disse que seu filho faz parte 

desse Projeto. Disse que foi relatado pelo Vereador Helder Campos Camilo 

que a Prefeitura do Município de Goiana deixou um valor de oitocentos e 

quarenta mil reais. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que a 

Prefeitura do Município de Coronel Pacheco também deixou esse valor. 

Disse que todas as Prefeituras da região recebeu esse valor. Disse que o 

funcionário da Prefeitura, senhor Marquinhos poderá esclarecer caso 

necessário. Disse que o atual Prefeito fez um convênio com a Caixa 

Econômica em um outro mandato e construiu a piscina. Disse que não foi 

construído o muro e não compraram a bomba para a piscina. Disse que a 

bomba para a piscina foi adquirida no mandato anterior a esse. Disse que a 

piscina está pronta para uso e só falta murar o local. Disse esperar que o 

Prefeito atual concretize o projeto. Disse que o esporte do município de 

Coronel Pacheco não tem nenhum incentivo para as crianças. Disse que o 

Vereador Rafael Alberto Mourão está realizando um campeonato na 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que Vereador só pode 

fiscalizar e fazer requerimentos. Solicitou ao Vereador Helder Campos 



Camilo que pedisse ao Prefeito para colocar um secretário para o esporte. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse achar que o valor de oitocentos mil 

reais seria do Repatriamento. Disse que no Município de Coronel Pacheco 

não ficou o valor de oitocentos mil reais e esclareceu. O Vereador Davis 

Cristian de Landa disse que possui o documento e que apresentará. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse saber que a piscina foi construída no 

outro mandato do Prefeito atual mas que foi devolvido um valor de cem mil 

reais pelo Prefeito anterior por não ter sido eleito. Disse ter a documentação 

que prova a devolução do valor. O Vereador Davis Cristian de Landa disse 

considerar erado a devolução do dinheiro e com isso prejudicou a população. 

O Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse que se o Vereador não ajuda é 

considerado ruim, se ajuda falam que está querendo aparecer. Disse ter 

ajudado na festa da Escola e foi dito que estaria terceirizando a barraca. 

Disse não precisar de terceirizar barraca e que tem seu próprio negócio. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que viu o Vereador Ramon Teixeira 

Barbosa com várias coisas de uso próprio para trabalhar na barraca da festa 

da Escola. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro leu uma frase falando 

sobre a Consciência Negra. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que já 

pediu documentos a Prefeitura Municipal para fiscalizar mas está sendo 

negado. Disse que irá conversar com o senhor Adriano, dono do laticínio que 

fornece o leite para a Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco e solicitou 

uma cópia da análise que foi feita pela senhora Erica Roberta Cerqueira de 

Assis. Falou sobre o requerimento nº 038/2017. Disse que não obteve 

resposta. Disse que o repasse para o esporte do Município de Coronel 

Pacheco aparece com um valor de dezoito reais e noventa e oito centavos no 

mês de fevereiro, em seguida para o repasse, depois passa a ser vinte e oito 

reais no mês de maio e para novamente. Disse achar que pode ser por esse 

motivo que o esporte não está funcionando como deveria. Solicitou um 

oficio para o senhor Marcos Antônio Dornellas que é diretor do PROAMO e 

que acompanha o esporte. Disse saber que o projeto da piscina é caro. Disse 

que em 31/08/2017, a Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco tinha em 

conta no Banco um milhão, quatrocentos e oito mil reais e no Caixa da 

Prefeitura, mil seiscentos e sessenta e seis reais. Disse saber que existe 

gastos, mas irá pesquisar tudo passo a passo. Disse que o posto de saúde do 

Município de Coronel Pacheco, atendeu um paciente da comunidade de João 

Ferreira e que foi preciso encaminha-lo para a cidade de Juiz de Fora. Disse 

que o avô do paciente estaria junto. Disse que o motorista não quis levar o 

avô junto para o município de Juiz de Fora, dizendo que iria atrasar a viajem 

sendo que o caminho seria o mesmo. Disse que o paciente ficou por três 

horas aguardando o carro para retornar para casa e acabou retornando de 

ônibus. Disse que o cemitério da comunidade de João Ferreira não pertence 

ao município de Coronel Pacheco, mas que pediu ajuda  

 



 

com mão de obra para a Prefeitura Municipal para a construção do muro e 

aguarda a resposta. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que para o 

próximo ano deveriam fazer uma comissão de fiscalização para fiscalizarem 

a Saúde no Município de Coronel Pacheco. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que existe alguns casos na comunidade de João Ferreira que 

necessitam de atendimento médico com mais urgência. Esclareceu. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes falou sobre o Projeto de Lei nº 03/2017 de 

sua autoria. Disse que junto com a comissão ficou decidido que o Projeto 

não seria viável devido uma Portaria que especifica como seria armazenado 

o medicamento. Disse que esse projeto de Lei, de autoria do Vereador doutor 

Adriano Mirada, foi aprovado no Município de Juiz de Fora. O Vereador 

Eder Rodrigues Lopes disse que conversou com o subsecretário de 

Vigilância Sanitária que irá emitir um parecer para que seja favorável a 

implantação do Projeto no município de Coronel Pacheco. Disse que foi 

atendido pelo DEER, através de um ofício onde solicitou um banco para a 

guarita da comunidade de João Ferreira. Disse que o diretor do DEER esteve 

no município de Coronel Pacheco e junto com os Vereadores Felipe Fonseca 

Guerra, Fagner Florêncio dos Santos e Ramon Teixeira Barbosa o 

acompanhou pelo município e fizeram várias reivindicações. Disse que o 

redutor de velocidade será construído na MG 353, no bairro Santa Rita. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro esclareceu que o redutor de velocidade 

citado pelo Vereador Eder Rodrigues Lopes, será construído pelos 

Vereadores com apoio da Prefeitura Municipal, Policia Militar e com a 

autorização do DEER. Disse que estão tentando um redutor do velocidade 

para a MG 353, na próximo a comunidade de João Ferreira também. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão disse que irá apresentar o abaixo assinado 

para os Vereadores também assinarem. Disse que foi solicitado a mudança 

do radar para mais próxima da escola da comunidade de João Ferreira, mas o 

DEER disse que não seria possível. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse 

que deveria ter o Projeto de futebol no município e que a piscina deveria ser 

utilizada apesar de o município ter outas atividades. Falou sobre a MOÇÃO 

DE PARABENIZAÇÃO Nº 098/2017, de sua autoria. Falou sobre o dia da 

Consciência Negra. O Vereador O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

questionou ao Presidente como estaria o Projeto do SIM. Foi esclarecido que 

está funcionando. O Vereador Helder Campos Camilo disse que tem 

frequentado o Posto de Saúde do Município de Coronel Pacheco e que é 

muito bem tratado e que várias pessoas também estão elogiando. Disse 

gostar de ser Vereador e que já foi oferecido um cargo na Prefeitura, mas 

que prefere ser Vereador. Disse que a politicagem atrapalha muito o 

município de Coronel Pacheco. Disse que já conversou com o Prefeito  

 

 



 

e com a funcionária que faz a distribuição do leite. Disse que conversou com 

o Prefeito sobre a piscina do Município. O Vereador Fagner Florêncio dos 

Santos disse que o redutor de velocidade que será construído será de grande 

valia. Disse que sua filha também participa do Projeto Peixinho no 

município de Goiana. Disse que existe alguns esportes no município mas 

poderia melhorar. Parabenizou a senhora Erica Roberta Cerqueira de Assis 

pela reivindicação da solução do leite. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

apresentou a documentação sobre a devolução do cem mil reais destinados a 

piscina do município. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 

determinou a lavratura da ata e encerrou os trabalhos às 20 hs:10min. Felipe 

Fonseca Guerra - Presidente, Fagner Florêncio dos Santos _ Vice-Presidente 

e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 20 de novembro de 

2017. 

 

 
 


