
ATA DA 36ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 27/11/2017. 

        

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. APRESENTAÇÃO 

DE PROPOSIÇÕES: MOÇÃO DE PESAR Nº 023/2017, autoria de todos 

os Vereadores, aos familiares do Senhor Alcino Geraldo de Campos.  

MOÇÃO DE PESAR Nº 024/2017, autoria de todos os Vereadores, aos 

familiares da Senhora Antônia Trindade de Oliveira.  MOÇÃO DE 

PARABENIZAÇÃO Nº 099/2017, autoria do Vereador Helder Campos 

Camilo, ao Pastor da Igreja Maranata, Senhor Isaias Campos Barros. 

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 007/2017, autoria do Vereador Eder 

Rodrigues Lopes, ao senhor Fernando Arthur Moreira Dias. 

REQUERIMENTO Nº 203/2017, autoria dos Vereadores Davis Cristian de 

Landa, Raimundo Salema Ribeiro, Rafael Alberto Mourão e Marcos 

Aurélio Valério Venâncio, que a Prefeitura Municipal providencie em 

caráter de urgência a limpeza e manutenção da piscina do Município. 

REQUERIMENTO Nº 204/2017, 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 em caráter de urgência a limpeza do esgoto localizado atrás da 

capela mortuária. SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA:  Apresentação 

do Projeto de Lei nº 805, de 27 de novembro de 2017, autoria do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 

XXXIII, no caput do art. 5º, no inciso II do § 3º, do art. 67 e no § 2º do art. 

216 todos da Constituição Federal de 1988 no âmbito do Poder Executivo 

do Município de Coronel Pacheco e dá outras providências”. Leitura do 

Projeto feita pelo Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio. Primeira 

Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 802/2017, que estima a Receita e 

Fixa as Despesa do Município de Coronel Pacheco para o exercício 

financeiro de 2018. Leitura do Relatório de Parecer as Emendas 

apresentadas à Lei n° 802, de 31 de agosto de 2017 e Relatório de Parecer 



feita pelo Vereador Eder Rodrigues Lopes. Aprovado. Primeira Discussão e 

Votação do Projeto de Lei nº 803/2017, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o período de 2018 a 2021. Aprovado. Apresentação, 

discussão e votação Única do Parecer N° 036 da reunião Conjunta da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação sobre as Emendas Aditivas n º 01, 02, 03, 04, 

05, 06 e 07 e Emendas Substitutivas nº 01, 02 e 03 ao Projeto de Lei nº 

802/2017, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Coronel 

Pacheco para o exercício financeiro de 2018 e ao Projeto de Lei nº 

803/2017, “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. 

Primeira Discussão e Votação das Emendas aditivas Nºs 01, 02, 03, 04, 05, 

06 e 07/2017. Aprovadas. Primeira Discussão e Votação das Emendas 

Substitutivas Nºs 01, 02, 03/2017. Aprovadas.  TERCEIRA PARTE: DA 

TRIBUNA LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. ORADORA 

INSCRITA: Senhora Delianni Alves Pereira, Secretária de Educação 

Assunto: Apresentação de uma maquete confeccionada pelos alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Renato Eloy de 

Andrade. A Senhora Delianni Alves Pereira esclareceu o motivo da 

apresentação do trabalho e passou a palavra para o professor de Ciências, 

senhor Fernando Rodrigues da Silva. O senhor Fernando Rodrigues da 

Silva falou sobre a importância do trabalho e esclareceu que se tratava de 

um trabalho apresentado na feira de ciências. Em seguida passou a 

apresentação da maquete para as alunas Maria Clara Diotti, Ana Luiza 

Morais e Ana Paulina Santiago de Oliveira. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes parabenizou aos envolvidos no trabalho apresentado. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio também parabenizou aos envolvidos no 

trabalho apresentado. Disse que já foram enviado ao Executivo alguns 

requerimentos em relação a água do município de Coronel Pacheco e 

perguntou às alunas se praticam a conscientização do consumo de água em 

casa. Todas disseram que sim.  O Professor, senhor Fernando Rodrigues da 

Silva disse que o trabalho teve a parceria de todos os professores. Disse que 

segundo a recomendação da ONU, o consumo de água por pessoa gira em 

torno de 90 litros de água diário por pessoa. Disse que o consumo atual é o 

triplo por pessoa. Explicou. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio 

disse que o uso adequado da água já foi tema de debate na Câmara 

Municipal e que o Vereador Eder Rodrigues Lopes propôs uma parceria 

com a Secretaria de Educação. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse 

que conversou com o responsável pela água do município de Coronel 

Pacheco e ficou sabendo que é gasto em média é de 500 litros de água por 

pessoa no município. Parabenizou a todos os envolvidos pelo trabalho 

apresentado e disse que é a primeira vez que um trabalho escolar é 

apresentado na Câmara Municipal de Coronel Pacheco. Disse que a 



Câmara está de portas abertas a todos. O Vereador Rafael Alberto Mourão 

parabenizou os envolvidos no trabalho apresentado. Sugeriu que a maquete 

apresentada pelas alunas ficasse exposta. Explicou. Disse que o poço 

artesiano da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio voltou a apresentar 

problemas. Disse que a comunidade está recebendo uma água um pouco 

suja e que parece ser a antiga água que abastecia o local. Sugeriu que 

arrumem a represa para que possa atender a comunidade sempre que 

preciso. Disse que o laudo da bomba do poço artesiano que foi solicitado a 

Prefeitura Municipal, ainda não foi apresentado. Disse que a gestão passada 

deixou um bueiro para ser arrumado próximo à casa do senhor Dedé. Disse 

que a atual gestão já sabe da existência do bueiro e com a chuva a água está 

passando por trás da residência do senhor Dedé e prejudicando o morador. 

Disse que o material de construção já está no local só falta a mão de obra 

para concluir o serviço. Pediu que fosse enviado um ofício solicitando o 

reparo do bueiro. Disse que a estrada da comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio ficou muito boa mas que a água da chuva não está tendo saída e 

estragando todo o serviço. Disse que um aluno, morador da zona rural está 

ficando sem ir à escola devido a estrada ruim e que o carro não consegue 

chegar até a residência. Solicitou um ofício para a secretária de saúde, 

solicitando reparos para o posto de saúde da comunidade de João Ferreira. 

Disse que o banco está todo carunchado e a porta do consultório que está 

toda danificada. Disse que o Diretor do DEER esteve na comunidade de 

João Ferreira e disse que é possível abrir o acesso para estrada nova, só 

depende da autorização do dono do terreno. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse que o soibro que está amontoado na estrada, está sendo 

levado pela chuva e o atrapalhando o serviço que foi feito no local. 

Esclareceu. Falou sobre a caixa d’água que corre risco de cair na 

comunidade do Jardins do Continente. Disse que a Prefeitura Municipal de 

Coronel Pacheco retirou uma terra próximo a granja de um morador da 

comunidade dos Jardins do Continente e esse morador está se sentido 

prejudicado. O Vereador Davis Cristian de Landa parabenizou os 

envolvidos no trabalho apresentado. Esclareceu. Disse que duas crianças 

que residem na zona rural no Pirajá, não estariam frequentando as aulas 

devido as condições da estrada. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse 

entender que os alunos precisam de frequentas a escola, mas enquanto 

estiver chovendo é impossível carro chegar até a residência dos alunos.  O 

Vereador Rafael Alberto Mourão se disponibilizou em ir até a residência 

dos alunos para explicar a família o motivo pelo qual o carro escolar não 

está indo até a residência. Agradeceu o convite feito pela Igreja Maranata. 

Disse que a piscina do Município de Coronel Pacheco está quase pronta 

para o uso mas que a água está verde. O Vereador Davis Cristian de Landa 

disse que a piscina está precisando de limpeza. Disse que as reuniões estão 



terminando e espera que o próximo ano seja melhor. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes disse que participou de duas reuniões na comunidade dos 

Jardins do Continente. Explicou. Disse que já foi encaminhado um ofício 

para o Executivo solicitando construção de canaletas para a rua Alameda 

África na comunidade dos Jardins do Continente. Falou sobre a Emenda, de 

sua autoria, para ajuda de custo para a valorização do Magistério. Explicou. 

Disse que no período de chuva é quase impossível reparos nas estradas 

vicinais. Parabenizou as alunas pela apresentação do trabalho. Disse que 

conversou com o senhor Sério Aguiar e solicitou a retirada da caixa d’água 

que armazena água na comunidade dos Jardins do Continente que está 

escorada por três moirões e que corre risco cair na estrada. Falou sobre a 

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 007/2017, de sua autoria. O 

Vereador Helder Campos Camilo parabenizou o trabalho apresentado pelas 

alunas. Disse que é preciso trabalhar muito o assunto água nas escolas. 

Falou sobre a MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 099/2017, de sua 

autoria. Disse que sempre repassou para o Executivo tudo que é preciso 

mas que não irá mais repassar. Esclareceu. Disse que é correta a 

reclamação da porta do consultório médico na comunidade de João 

Ferreira. Disse que essa porta não foi danificada em um ano e não sabe o 

motivo pelo qual a administração passada não arrumou. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio justificou sua ausência na reunião 

passada e pediu desculpas. Apresentou o documento sobre uma compra de 

uma peça automotiva para a Van e placa HNH 0780, disse que foi 

comprado um jogo de pastilha no valor de cento e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos. Disse que essa Van está parada na garagem e que 

o conserto fica muito caro e por esse motivo não justifica um gasto de 

cento e sessenta oito reais e setenta e cinco centavos. Disse que essa nota 

foi empenhada no período de 01/01/2017 a 31/01/2017 e está no portal da 

transparência da Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco. O Vereador 

Felipe Fonseca Guerra esclareceu que foi feita a trocada a pastilha da Van 

que está funcionando mas que empenharam a placa da Van que está parada. 

Disse que o funcionário que faz os empenhos já assumiu o erro. O 

Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio pediu que fosse enviado um 

ofício ao Executivo solicitando a quem pertence o lote que fica abaixo da 

residência da senhora Marlene, no bairro São Cristóvão. Disse que a 

senhora Marlene relatou que foi retirada uma terra e está prejudicando 

algumas residências acima. Disse que foi informado que esse lote pertence 

a Prefeitura Municipal. Solicitou que o trabalho apresentado pelas alunas 

fosse divulgado no site da Câmara Municipal. Disse ser preciso um 

planejamento e que agora com a chuva é difícil o reparo nas estradas. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse concordar com o planejamento. 

Disse que taparam os buracos na rua Fernando Procópio Escarlateli mas 



com a água da chuva, o barro está indo para o meio da rua.  O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que a obra é de acordo com a 

verba. Disse que foi feito um Aditivo no valor de cento e cinquenta mil 

reais para fazer as partes mais críticas da rua Fernando Procópio 

Escarlateli. Disse que é preciso prioridade em alguns setores. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão falou sobre uma escória que estaria na estrada da 

Pedra que poderia atender a rua Fernando Procópio Escarlateli. O Vereador 

Eder Rodrigues Lopes convidou todos para uma palestra que será realizada 

dia 06/12/2017, às 15:00 no Plenário da Câmara Municipal sobre noções e 

educação financeira, com Marcos Gasparete Lazarine. Disse que está sendo 

feita a inscrição para a palestra. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse 

que não tem como a máquina arrumar as estradas rurais no momento e que 

a água da chuva está descendo e fazendo buracos. O Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos lamentou a perda de duas pessoas no município de 

Coronel Pacheco. Parabenizou as alunas pelo trabalho apresentado.  Disse 

que os Vereadores representam o povo e que o Vereador Rafael Alberto 

Mourão está certo em fazer as reivindicações.  O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse é chamado de polémico. O Vereador Felipe Fonseca Guerra 

falou sobre a estrada de acesso a residência do senhor Tiãozinho, disse que 

são oito porteiras até o local. Disse que solicitou ao Deputado Isauro Calais 

alguns mata-burros para a estrada. Disse que o que já conversou com o 

senhor José Macêdo sobre o saibro amontoado na comunidade do Jardins 

do Continente e foi dito que o saibro que está no local é pouco para toda a 

estrada. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que a máquina que enche 

os caminhões de saibro está estragada. Disse que estão esperando mais 

saibro para concluir o serviço da estrada. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra disse que o trabalho apresentado pelas alunas seria essencial para 

uma audiência pública. Disse que fez um requerimento solicitando mais um 

poço artesiano, mas sabe que poço artesiano não é a solução para o 

problema. Explicou. Não havendo mais oradores e cumprida a finalidade 

da reunião, o Presidente agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 20 hs 

e 25 min, Felipe Fonseca Guerra – Presidente, Fagner Florêncio dos Santos 

- Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 

27de novembro de 2017. 

 
 


