
ATA DA 11ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 

11/12/2017. 

 

Ata da Décima Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada ao  décimo primeiro dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezessete, às dezenove  horas e trinta e um 

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,  Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, Rafael Alberto Mourão, Raimundo Salema Ribeiro e Ramon 

Teixeira Barbosa. 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 806, autoria do Poder Executivo, “Altera a Lei Municipal 

nº 850 de 28 de dezembro de 2016, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa 

do Município de Coronel Pacheco para o Exercício Financeiro de 2017, a 

fim de ampliar o limite para abertura de crédito suplementar”. Leitura do 

parecer de Redação Final feita pelo Vereador Raimundo Salema Ribeiro. 

Aprovado. Apresentação, discussão e votação Única do Parecer de Redação 

Final do Projeto de Lei Complementar nº 36/2017, autoria do Poder 

Executivo,” Altera os dispositivos da Lei nº 519 de 16 de dezembro de 

1997, que “Dispõe sobre o Código Tributário Municipal” e dá outras 

providências. Leitura do parecer de Redação Final feita pelo Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. O Presidente passou a palavra aos 

Vereadores. O Vereador Davis Cristian de Landa parabenizou o time de 

futebol, Beira Rio, que chegou à final do campeonato. Disse que a final do 

campeonato será no domingo próximo. Disse que o gramado próxima a 

trave está alta e pediu que a Prefeitura Municipal possa roçar. Elogiou o 

campo Municipal. Agradeceu a todas as funcionárias da Câmara Municipal 

pelo trabalho. O Vereador Helder Campos Camilo disse que todos os 

projetos são bem estudados e votados. Parabenizou as comissões. Disse que 

Coronel Pacheco foi o único Município da região que pediu uma 

suplementação de menor valor. Agradeceu a presença de todos os 

presentes. O Vereador Eder Rodrigues Lopes parabenizou os Vereadores 

envolvidos na instalação do redutor de velocidade na rodovia MG 353, no 

bairro Santa Rita. Agradeceu a todos os Vereadores por ter cedido o 

Plenário para a palestra sobre Educação Financeira que aconteceu no 



último dia 06/12/2017. Disse que o requerimento nº 194/2017, de sua autoria 

foi atendido, e agradeceu. Disse que segundo o senhor José Macedo, a 

máquina estaria na estrada da comunidade do Jardins do Continente. Disse 

esperar que o serviço seja concluído no local e que seja retirada a caixa 

d’água que vem apresentando risco a população. Parabenizou os formandos 

das Escolas Municipal Edgard Paiva Aguiar e Professor Renato Eloy de 

Andrade. Disse que que irá solicitar a Prefeitura Municipal a limpeza para 

bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, segundo um morador estão 

aparecendo muitas cobras. O Vereador Helder Campos Camilo também 

parabenizou os formandos das Escolas Municipal Edgard Paiva Aguiar e 

Professor Renato Eloy de Andrade. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro 

leu a resposta de um ofício que enviou a Secretária de Educação, sobre 

manutenção e prevenção dos veículos escolar. Disse ter presenciado um 

motorista da Prefeitura Municipal dirigindo calçado com chinelo, acha isso 

um absurdo já que é ilegal. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

agradeceu aos Vereadores Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de Landa 

e Raimundo Salema Ribeiro pelo total apoio na instalação do redutor de 

velocidade na MG 353, próximo à rua Geraldo Teodoro de Melo. 

Agradeceu aos moradores que também apoiaram. Disse que é um local 

onde já aconteceram vários acidentes graves e com óbito. Disse que como 

funcionário público, ainda não recebeu a Avaliação de Desempenho que já 

era par estar pronta. Demostrou sua insatisfação. Disse que só a Secretaria 

de Educação do município entregou a Avaliação de Desempenho. Disse ter 

ouvido várias críticas durante o ano e explicou. Disse que agora estariam 

falando que quem estaria atrasando o 13º dos funcionários da Prefeitura 

Municipal, seriam os Vereadores. Disse que as pessoas que falaram são 

pessoas que não participam das reuniões da Câmara Municipal. Disse que o 

Projeto de Lei nº 806/2017, de autoria do Poder Executivo foi enviado de 

última hora para a Câmara Municipal, em caráter de urgência. Explicou. 

Esclareceu que votou pensando nos funcionários. Disse não saber com que 

se gastaram tanto para chegar ao final do ano e as contas não baterem. 

Disse que documentos comprovam que a gestão passada pediu 10% de 

suplementação no mês de junho e não esperou o final do ano. Disse que a 

atual gestão pediu um total de 23%. Disse que foi votado na gestão passada 

criação de cargos e que na atual gestão ainda não se sabe quem é o 

Secretário de Esportes. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse considera 

falta de organização e concorda com a fala do Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse ter pedido 

ao Executivo a relação das horas extras mas que até então não obteve 

resposta. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que os 

Vereadores tem poder para algumas coisas e para outas não, considera 

incoerência. Agradeceu a Prefeitura Municipal por ter fornecido o 



transporte, funcionários e os responsáveis, senhor Melquiades e senhor José 

Macêdo que trabalharam na instalação do redutor de velocidade na MG 

353. O Vereador Rafael Alberto Mourão também demonstrou sua 

insatisfação pela falta de respostas do Executivo. Disse que que não obteve 

resposta para a situação da senhora Alessandra. Disse que solicitou ajuda 

ao Conselho Tutelar e que foram até a residência para ver a situação. Disse 

que viu um caminhão de escória chegando na comunidade do Jardins do 

Continente. Disse que o campo de futebol da comunidade do Jardins do 

Continente está com muito mato e que a última limpeza foram os 

moradores que fizeram. Pediu que a Prefeitura Municipal olhe para a 

comunidade do Jardins do Continente. Explicou. Disse que é preciso 

cancelar o contrato com a JFT. Disse que na comunidade do Jardins do 

Continente tinha 10 lâmpadas para ser trocada e a JFT foi até o local e só 

trocou 5 lâmpadas. O Vereador Felipe Fonseca Guerra esclareceu que a 

JFT é um consórcio onde participam mais de 40 Municípios. Disse que já 

foi enviado ofício solicitando a presença de um responsável para 

esclarecimentos mas não obteve resposta. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que o município de Goiana tem o mesmo problema com a 

JFT, mas tem um funcionário da Prefeitura Municipal que fica junto com 

os funcionários da JFT para atender o Município. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes disse que já solicitou a Prefeitura Municipal de Coronel 

Pacheco um funcionário para percorrer o município junto com os 

funcionários da JFT, mas não foi atendido. Disse que é preciso convocar os 

outros Municípios atendidos pela JFT para uma reunião. Considera uma 

vergonha a situação. O Vereador Davis Cristian de Landa disse que os 

funcionários da JFT atende aos Municípios com o material de trabalho 

contado sem sobra. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse 

que solicitou a troca de uma lâmpada para a rua Rubens Procópio Vale e 

que estiveram no local por duas vezes e não concluíram o serviço, só 

fizeram a troca na terceira visita ao local. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que foi sugerido pelo funcionário da JFT a colocação de letra 

nos postes. Disse que foi colocado as letras mas não adiantou. Disse que as 

lâmpadas trocada são sempre dos mesmos postes. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio considera necessária a participação da Prefeitura 

Municipal na causa. Disse que na reunião em que esteve na Prefeitura 

Municipal, foi assumido que não falaram a mesma língua que os 

Vereadores durante o ano de 2017. Disse que se comprometeram em 

dialogar melhor no próximo ano. O Vereador Eder Rodrigues Lopes 

considera a responsabilidade com a JFT, da Prefeitura Municipal. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que não adianta a Prefeitura 

Municipal disponibilizar um funcionário para acompanhar os funcionários 

da JFT, se as lâmpadas são de má qualidade. O Vereador Eder Rodrigues 



Lopes disse que segundo um funcionário da JFT, estão trabalhando para 

que para o próximo ano seja colocada lâmpadas de led. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse esperar que para o próximo ano, os nove Vereadores, 

o Prefeito e o Vice Prefeito trabalhem unidos. Disse que após a reclamação 

da caixa d’água que corre risco de cair nas granjas do Jardins do 

Continente, foram até o local e tiraram fotos da caixa d’água. Disse que se 

até o natal a caixa d’água não for retirada, irão acionar a polícia e irão fazer 

a retirada e coloca-la na estrada. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse 

que a caixa d’água está em um terreno particular e a responsabilidade é do 

dono do terreno. Disse que segundo o filho do dono do terreno, iria fazer a 

retirada da caixa d’água. Disse que segundo a secretária de Saúde iria 

telefonar para o proprietário do terreno e fazer uma notificação. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão esclareceu o motivo de não ter feito 

requerimento de ressalva da ata na reunião passada. O Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos parabenizou a todos os formandos das Escolas 

Municipal Professor Renato Eloy de Andrade e Edgard Paiva Aguiar. Disse 

esperar que o pedido de suplementação não chegue mais de última hora e 

que venha especificado. Considera que teve bastante falhas no ano de 2017. 

Espera que os veículos escolar tenham uma manutenção correta. O 

Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que a Câmara Municipal não irá 

funcionar, na terça feira dia 12/12/2017, por segurança, devido a 

desocupação do MST. Parabenizou os atletas do Município de Coronel 

Pacheco, jogadores de handebol, que foram campeões do campeonato no 

próprio Município. Disse que o Município de Piau trabalhou com 20% de 

suplementação e o Prefeito pediu mais 10% no final do ano. Disse que o 

Município de Goiana trabalhou com 15% e no mês de julho / agosto pediu 

mais 10% e no final do ano pediu mais 5%. Disse que não justifica o que 

está acontecendo no Município de Coronel Pacheco. Disse que o Município 

de Coronel Pacheco foi o que pediu o menor valor de suplementação. Disse 

que conversou com o advogado da Prefeitura Municipal e pediu que para o 

ano de 2018, se houver necessidade de pedir suplementação que seja 

especificado. Disse que o Município de Coronel Pacheco perdeu o ICMS 

do Turismo dos anos de 2017 e 2018. Disse ser mais uma verba pedida por 

perder as eleições. Disse que a população que perdeu e não o Prefeito atual. 

Disse que com uma emenda do deputado Renzo Braz, já chegaram alguns 

itens e ainda está para chegar um bal, mais uma grade, um arado e uma 

carreta. Disse que não foi só o Município de Coronel Pacheco que ficou 

sem óleo diesel e que o Município de Juiz de Fora também ficou. Disse que 

os Municípios de Goiana e Piau estão pior que o Município de Coronel 

Pacheco. Disse que na garagem do Município de Goiana tem 10 carros 

quebrados e está faltando remédio no Posto de Saúde. Disse que segundo 

os Vereadores do Município de Piau, a situação do Município é ruim. Disse 



que agora que tem médico atendendo aos finais de semana. Disse que o 

dever dos Vereadores é cobrar. Disse que a situação está difícil para todos 

os Municípios, mas quando candidataram sabiam que não seria fácil. 

Considera que se não quiserem trabalhar que entreguem a cadeira. Disse 

que no mandato anterior os Vereadores tentaram trabalhar junto com o 

Prefeito mas não foram aceitos. Disse que Vereador não precisa de Prefeito 

para ser  

 

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

Presidente agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20 h e 05 min, 

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

Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 11 de 

dezembro de 2017. 

 

 

 

 
 


