
 

ATA DA 9ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 

04/12/2017. 

 

Ata da Nona Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada ao  quarto dia do mês de dezembro de 

dois mil e dezessete, às vinte horas e trinta e cinco 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 802/2017, 

que estima a Receita e Fixa as Despesa do Município de Coronel Pacheco 

para o exercício financeiro de 2018. Leitura do Parecer feita pelo Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. Apresentação, discussão e votação 

Única do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 803/2017, que 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Leitura 

do Parecer feita pelo Vereador Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. 

Apresentação, discussão e votação Única do Parecer de Redação Final das 

Emendas Aditivas n º 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2017 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. Leitura do Parecer feita pelo 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. Segunda Discussão e 

Votação do Projeto de Lei nº 804/2017, autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo judicial e dá 

outras providências”. Quatro votos contrários, quatro votos favoráveis, 

tendo sido desempatado pelo Presidente que votou favorável à aprovação 

do projeto de lei. O Presidente desempatou a votação. Aprovado. Houve a 

abstenção do voto pelo Vereador Rafael Alberto Mourão, votos pela 

rejeição do projeto de lei pelos Vereadores Davis Cristian de Landa, 

Marcos Aurélio Valério Venâncio e Raimundo Salema Ribeiro, votos pela 

aprovação do projeto de lei pelos Vereadores Eder Rodrigues Lopes 

Ramon Teixeira Barbosa, Helder Campos Camilo e Fagner Florêncio dos 



Santos. O projeto de lei foi aprovado pela maioria dos votos. Apresentação, 

discussão e votação Única do Parecer N° 040 da reunião Conjunta da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Comissão de 

Serviços Públicos Municipais e Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

sobre o Projeto de Lei nº 805, de 27 de novembro de 2017 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 Parecer feita pelo Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. Primeira Discussão e Votação 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”. Aprovado. 

Segunda Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 801/2017, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 2.990,00 (dois mil 

novecentos e noventa reais) e dá outras providências. Aprovado.  O 

Presidente passou a palavra aos Vereadores. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes convidou a todos para palestra sobre Educação Financeira que 

acontecerá no dia 06/12/2017, no Plenário da Câmara Municipal. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que o Executivo enviou quatro 

projetos de lei no final do ano para ser votado. Disse que um dos projetos 

seria solicitação de 8% de suplementação no orçamento para pagamento do 

salário dos funcionários e o 13º salário. Agradeceu a advogada da Câmara 

Municipal pelos esclarecimentos prestados quanto aos projetos de lei em 

trâmite na Câmara. Disse que o Executivo está com a folha de pagamento 

muito cheia. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que o filho da 

senhora Alessandra moradora da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio 

está com problemas de coração. Espera que com a suplementação no 

orçamento, seja investido mais na saúde. Disse que a caixa d’água 

localizada na comunidade dos Jardins do Continente ainda não foi retirada 

e ajuda da Prefeitura Municipal para fazer a retirada. Esclareceu. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro sugeriu que a máquina da Prefeitura 

Municipal consiga fazer a retirada da caixa d’água da comunidade dos 

Jardins do Continente. Disse que a água da piscina Municipal está muito 

verde. Disse que ainda tem carros da Prefeitura Municipal na oficina e que 

as peças já estão no local. Disse que o Prefeito recebeu um prêmio mas não 

sabe o motivo. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que a senhora 

Alessandra é assistida pelo PROAMO e que enviou um ofício solicitando 

reparos na residência, mas que ainda não obteve a resposta. Disse que a 

Senhora Alessandra está pagando exames para o irmão sem ter condições. 



Disse que é preciso um trabalho em conjunto para o Município melhorar. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que os Vereadores teriam uma 

reunião com o Prefeito Municipal e que apresentariam a situação da 

senhora Alessandra. Disse esperar que para o próximo ano, o Executivo 

valorize mais os funcionários. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse que 

recebeu uma mensagem do secretário do DEER, onde foi falado que o 

entroncamento que liga a BR 040 à MG 353, estaria liberada. Disse que 

conversou com a secretária de Saúde e que ficou sabendo que os postos de 

saúde das comunidades de João Ferreira, Ribeirão de Santo Antônio e 

Coronel Pacheco irão passar por uma reforma e que estão esperando o 

projeto ficar pronto. Pediu desculpas pelo atraso da reunião. Não havendo 

mais oradores e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a 

todos e encerrou os trabalhos às 21 h e 05 min, Felipe Fonseca Guerra – 

Presidente, Fagner Florêncio dos Santos - Vice-Presidente e Helder 

Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 


