
ATA DA 19ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CORONEL PACHECO – EM 19/06/2017. 

         

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, Raimundo Salema Ribeiro e Ramon Teixeira Barbosa. 

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, houve requerimento de ressalva pelo Vereador 

Davis Cristian de Landa. O Presidente colocou o requerimento em 
votação, tendo sido aprovado.  Em seguida, o Presidente passou à 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: REQUERIMENTO Nº 

143/2017, autoria de todos os Vereadores, que a Prefeitura Municipal 
providencie uma academia ao ar livre para ser instalada na comunidade 

de Ribeirão de Santo Antônio; que a Prefeitura Municipal faça análise 

da água do poço artesiano da Comunidade de Ribeirão de Santo 
Antônio; que a Prefeitura Municipal providencie o conserto da chave 

onde liga e desliga a bomba do poço artesiano, na Comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio; que a Prefeitura Municipal faça uma quadra 
de esportes para a Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio; que a 

Prefeitura Municipal providencie terre/antena de telefonia celular para 

a Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio; que o professor de 
ginástica possa estar mais vezes na Comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio; que o fisioterapeuta possa atender os pacientes da 

Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, mais um dia na semana; 
que a dentista faça atendimento na Comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio; que o posto de saúde da Comunidade de Ribeirão de Santo 
Antônio seja ampliado.  REQUERIMENTO Nº 144/2017, autoria dos 

Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, Fagner 

Florêncio dos Santos, Helder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira 
Barbosa, que a Prefeitura Municipal providencie imediatamente o 

cadastro do Patrimônio Público Municipal de todos os setores de forma 



geral, identificando-os com placas inumeradas.  MOÇÃO DE PESAR 

Nº 009/2017, autoria de todos os Vereadores, aos familiares da senhora 

Irene Simão Alvim. MOÇÃO DE PESAR Nº 010/2017, autoria de 
todos os Vereadores, aos familiares da senhora Maria do Carmo de 

Jesus dos Santos. SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA:  Discussão e 

Votação Única dos Requerimentos Nºs 138/2017, 139/2017, 140/2017, 
141/2017 E 142/2017. Aprovado. TERCEIRA PARTE: DA TRIBUNA 

LIVRE E DO GRANDE EXPEDIENTE. ORADOR INSCRITO: 
SENHOR JORGE LUIZ AQUILES DE OLIVEIRA. Assunto: Quadra 

do Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida e passeio até o Trevo. 

Chegando atrasado, o senhor Jorge Luiz da silva não fez o uso da 
palavra. O Vereador Helder Campos Camilo parabenizou a Câmara 

Municipal pela preocupação com os requerimentos da comunidade de 

Ribeirão de Santo Antônio. Disse já ter se informado sobre a chave da 
bomba do poça artesiano da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. 

Disse já está solucionado o pedido de mais um dia com o professor de 

ginástica na comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que o 
pedido de mais dias de atendimento com o fisioterapeuta na 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, está mais complicado 

devido a demanda que é muito grande. Disse que quanto a análise da 
água do poço artesiano da comunidade de Ribeirão de Santo Antônio, 

se não for resolvido até a próxima semana, se prontifica em levar a 

amostra da água para que seja feita a análise. Disse achar muito 
importante o Vereador ficar de pé quando for fazer o uso da palavra no 

Plenário. Disse que irá chegar uma quantia de asfalto para Coronel 

Pacheco. Disse que a comunidade de Ribeirão de Santo Antônio será 
contemplada com uma academia ao ar livre que foi solicitada pelos 

moradores da comunidade. Disse que os Vereadores tem que trabalhar 

pelo Município e sem criticar os demais colegas. Disse que o ex 
Prefeito do Município de Chácara o questionou sobre a reforma da 

Câmara Municipal de Coronel Pacheco e o Vereador Helder Campos 

Camilo respondeu que seria respeito ao dinheiro público. Disse que 
esteve com o Prefeito Municipal de Coronel Pacheco no Município de 

Cataguases com os jogadores que participaram do JIME. Disse ter sido 

muito bem recebido pela Prefeitura de Cataguases. O Vereador 
Raimundo Salema Ribeiro disse ter enviado um requerimento nº 

089/207, mas já se passaram quarenta dias e ainda não obteve a 

resposta. Disse ter várias pessoas necessitando de pedreiros e ainda não 



foram atendidas pelo PROAMO. Pediu que fosse enviado um oficio em 

caráter de urgência ao Executivo solicitando o cronograma do 

PROAMO, como estão sendo feitos os atendimentos e se é preciso ser 
atendido pelo CRAS. Disse que foi feito um requerimento pedindo 

reparos para o cemitério da comunidade de João Ferreira. Disse que é 

preciso a construção de mais gavetas no cemitério do Município de 
Coronel Pacheco. Disse que a respeito do loteamento, foi respondido 

mas não do jeito que queria. Disse não estar interessado na 
administração do ex Prefeito. Disse achar que os lotes deveriam ser 

doados aos moradores carentes do Município de Coronel Pacheco. 

Disse que foi falado que os lotes teriam sido devolvidos mas a resposta 
que veio é que não foram devolvidos e que ainda estaria na justiça. O 

Vereador Helder Campos Camilo disse que o Executivo já pediu para 

ser construído mais seis gavetas no cemitério Municipal de Coronel 
Pacheco para ser doadas. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse 

que já pediu a poda das árvores no cemitério. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse já ter feito um requerimento junto com 
os vereadores Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de Landa e 

Raimundo Salema Ribeiro. Disse já ter enviado dois ofícios ao poder 

Executivo solicitando esclarecimentos sobre o gasto do combustível 
nos meses de fevereiro, março e abril e sobre a frota municipal e que 

até a presente data não obtiveram respostas. Disse que gostaria de 

oficializar e enviar os requerimentos em forma de ofício, já que o 
caminho mais curto é o oficio. Disse querer transparência de qualquer 

administração. Disse achar que a partir do momento que não é 

respondido um requerimento como o enviado, que é de interesse da 
população e interesse dos Vereadores que tem o dever de fiscalizar, 

está sendo dificultado o trabalho dos mesmos. Disse que gostaria que 

fosse enviado um oficio ao Executivo solicitando qual a frota 
Municipal e qual carro pertence a qual setor uma vez que a licitação foi 

feita por setor. Disse que no site está o consumo por setor mas qual 

carro pertence a qual setor? Disse que é uma forma de demonstrar 
respeito a população e onde está sendo gasta a verba Municipal. Disse 

ter enviado o requerimento nº Nº 110/2017, de 24/04, esclareceu o 

motivo do requerimento. Fez um requerimento solicitando sinalização 
para os acessos para cadeirantes que foram construídos na 

administração passada. Disse que muitas pessoas estacionam os carros 

nos locais onde existe os acessos. Disse que quanto aos lotes, que foi 



relatado pelo Presidente da Câmara, Felipe Fonseca Guerra, que teria 

sido devolvido ao proprietário, o Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio disse que se for analisar quanto ao crescimento, Coronel 
Pacheco é uma cidade onde o região geográfica não permite muito o 

crescimento. Disse que o valor dos lotes no Município é alto para a 

renda da população local. Disse que a administração passada não teve 
êxito. Disse não saber qual foram os trâmites legais ou se foi através de 

conversa. Disse que tudo através de diálogo é conseguido.  Disse não 
saber o motivo pelo qual a atual gestão trata o loteamento como 

intocável. Disse que os Vereadores da situação estariam mais 

diretamente ligados e poderiam dar uma explicação melhor. Disse que 
várias pessoas no Município pagam aluguel, gostariam de ter a própria 

terra e de estar construindo a própria casa. Disse que cabe ao Executivo 

tomar a frente e passar um posicionamento. Disse que deveriam 
conversar com o proprietário do terreno. Disse que seria um dos lugares 

que se tem para loteamento e crescimento do Município. Porque a 

gestão não procura através do diálogo com os proprietários da fazenda? 
Disse que não só no local do loteamento como deveria procurar outros 

locais do Município. Disse que é dever está representando todos sem 

distinção. Disse ser uma opinião que poderia ser encaminhada em 
forma de requerimento e que poderiam conversar com o Executivo. 

Parabenizou a secretária de saúde, senhora Ana Carla, que antes mesmo 

que o requerimento fosse enviado, o problema de um morador da 
comunidade de Ribeirão de São José, foi solucionado. O Vereador 

Rafael Alberto Mourão disse ter ficado sabendo através do jurídico da 

Câmara Municipal que existe algumas Leis e normas a serem seguidas 
sobre o PROAMO. Disse que essas Leis não estariam sendo seguidas. 

Disse que irá conversar para saber quais são as Leis e normas a serem 

seguidas. Disse que não se tem controle e que passaram a vez de um 
morador atendendo outro. Disse que a respeito do cemitério foi feito 

um ofício e que já teria apresentado um requerimento. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse que os Vereadores têm um tempo para 
responder ao Executivo e é cumprido. Disse que o Executivo deveria 

ter um senso. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que deveriam 

dar uma resposta. Disse que no mês de fevereiro enviou um 
requerimento sobre documentos. Disse que explicaram, mas os 

documentos da parte de licitação, contrato direto e aditivos ainda não 

obteve resposta. Disse que por esse motivo está apresentando poucos 



requerimentos. Disse que o Município de Coronel Pacheco é uma 

cidade central e não tem um parque de exposição. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse não estar havendo prioridade para as 
necessidades urgentes. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que 

ter uma família que está morando na comunidade de Ribeirão de Santo 

Antônio, é eleitor do município e está precisando do atendimento do 
PROAMO. Sobre as lixeiras que já solicitou por requerimento, disse 

que ajuda os funcionários na hora da coleta. Disse que com o feriado, 
começaram a depositar o lixo na quarta-feira na entrada das granjas e 

que na sexta-feira o cachorro já havia rasgado os sacos de lixo e 

espalhado. Disse que se tivessem colocado as lixeiras não teria 
problemas. Disse ter requerido uma lixeira grande para a entrada da 

Comunidade do Continente e outra para o Sertãozinho. Disse que um 

morador improvisou uma lixeira para a entrada do Sertãozinho, mas 
como foram depositando uma grande quantidade de lixo, acabou 

quebrando. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que a Polícia 

Militar fez um patrulhamento extensivo nas comunidades de Ribeirão 
de São José, Ribeirão de Santo Antônio, Jardins do Continente. Disse 

não saber como será, mas que deve ser de acordo com a escala. O 

Vereador Rafael Alberto Mourão disse que foi informado que a 
camionete da Polícia foi consertada. Disse que os requerimentos não 

atendidos, estão deixando de ajudar o povo. Disse que o que puder 

fazer irá fazer, mas ter certas coisas que não tem como. Disse que o que 
for feito é lógico que será elogiado. Disse que as críticas servem para 

haver solução dos problemas. O Vereador Helder Campos Camilo disse 

que a quatro anos atrás não foi atendido nenhum requerimento que fez. 
Disse que se em dois anos os pedidos não forem executados, também 

irá criticar. Disse que o Prefeito da gestão passada expulsou a sua filha 

da escola. Disse que tem uma moradora da Liberdade, doente que a 
casa está caindo desde o ano passado e até hoje ninguém fez nada. O 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que deve ser feita a 

diferença. Disse que assim que os pedidos forem executados irá 
parabenizar o Prefeito. O Vereador Helder Campos Camilo disse que a 

fábrica já era para estar instalada não está por falha humana do 

administrador. Disse que para instala hoje o gasto será grande. Disse 
que por esse motivo que é preciso falar do passado. Disse que foi 

relatado pelo dono da fábrica que o próprio Prefeito queria fazer de 

qualquer jeito, para poder vencer as eleições. Disse que a respeito dos 



lotes, tem um trâmite que conseguirão trinta lotes. O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que se for executados os pedidos irá elogiar. 

Disse que foi falado que na gestão passada compraram pneu em Rio 
Pomba, Del Rei e que seria a mesma que está fornecendo esse ano. 

Disse não ter participado da gestão do Elesbão. Disse que agora terão 

que fazer levantamento do exercício do ano de 2015. Disse não poder 
falar em sobre a gestão passada, mas que agora é preciso trabalhar até o 

final do mandato. O Vereador Helder Campos Camilo disse ter ouvido 
dizer que a estrada Continente já está boa, mas ainda não foi conferir. 

O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que nas ruas das granjas a 

máquina ainda não passou e que irão dar prioridade a Estrada da Pedra 
devido a Cabra Fest. Fez um requereu mais alguns braços de postes que 

estão faltando no Jardins do Continente. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes disse que geograficamente Coronel Pacheco é muito bem 
posicionado, mas possui um problema habitacional. Disse que o 

Município é cercado por propriedades rurais o que impossibilita o 

crescimento do Município. Disse que no Município de Coronel 
Pacheco existem muitas pessoas que necessitam da casa própria. Disse 

que é preciso trabalhar para que o problema seja solucionado apesar do 

problema de expansão territorial. Disse achar que não adianta a doação 
lotes e as pessoas não terem como construir. Disse que a partir do 

momento que os lotes são doados é preciso toda uma infraestrutura. 

Disse que a prova disso é o Jardins do Continente onde um loteamento 
foi aprovado pela Casa mas sem a infraestrutura. O Vereador Helder 

Campos Camilo disse que conversou com o dono de um loteamento, e 

disse a ele se o loteamento não estivesse todo regularizado, a Câmara 
não iria aprovar. O dono do loteamento disse que contratou uma 

empresa para que se fosse feito o loteamento. O Vereador Eder 

Rodrigues Lopes disse que também fica chateado pela não respostas 
dos requerimentos, mas é ciente que a demanda é muito grande. Disse 

que a iluminação que requereu para o escadão da rua Oscar Vidal está 

sendo concretizado. Disse concordar com o Vereador Marcos Aurélio 
Valério Venâncio sobre solicitando sinalização para os acessos para 

cadeirantes. Disse já ter conversado com o Prefeito, e disse que se a 

Prefeitura disponibilizar o material, se disponibiliza voluntariamente e 
convidou os demais Vereadores disponíveis. Disse que é preciso saber 

como funciona a seleção do PROAMO, pois está havendo falha. Disse 

ter ido até o CRAS para conversar a respeito mas a assistente social 



estaria fazendo um curso. Esclareceu o requerimento Nº 144/2017, 

autoria dos Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, 

Fagner Florêncio dos Santos, Helder Rodrigues Lopes e Ramon 
Teixeira Barbosa. Disse que quando é assumida uma administração é 

preciso saber tudo que existe em cada setor, e o funcionário que utilizar 

o patrimônio tem que ser responsável pelo mesmo. Disse estar sendo 
questionado sobre o cadastramento da biometria. Esclareceu que esteve 

com a chefe de Cartório, senhora Mônica, responsável pelo Município 
de Coronel Pacheco, que o esclareceu que existe ônibus do Tribunal 

Eleitoral que estaria atendendo em outros municípios e que não teria 

como atender o município de Coronel Pacheco. O Vereador Eder 
Rodrigues Lopes disse que é preciso agendar o atendimento pelo 

telefone 148. Se disponibilizou em ajudar na divulgação para que não 

tenha tumultuo. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que 
conversou com a senhora Lívia, que o esclareceu que não seria 

necessário a biometria em Coronel Pacheco por enquanto. Disse que 

voltará a conversar com a senhora Lívia e relatar o que foi esclarecido 
pela senhora Mônica ao Vereador Eder Rodrigues Lopes. O Vereador 

Eder Rodrigues Lopes disse que também irá conversar novamente para 

se esclarecer melhor, uma vez que foi dito ao Vereador Rafael Alberto 
Mourão, que a biometria será para o ano de 2020. Disse ter 

encaminhado um oficio   para a Secretária de Saúde de Coronel 

Pacheco, para que seja agendado o atendimento, com o caminhão 
Cristiano Varella no Município de Coronel Pacheco. Esclareceu quais 

exames são realizados, horários de atendimento. Disse ter ficado 

sabendo que para o ano de 2017 não terá como o Município ser 
atendido, uma vez que é preciso agendamento. Disse que conversando 

com o jurídico da Câmara Municipal, ficou sabendo sobre uma medida 

provisória nº 759, de 22/12/2016. Disse que o objetivo é regularizar os 
imóveis da antiga Rede Ferroviária. Disse que a medida provisória não 

serve para o Município de Coronel Pacheco porque na gestão do ex 

Prefeito Gilmar, foi adquirido os lotes. Disse que a Prefeitura estaria 
inadimplente e é preciso acertar a dívida. Parabenizou a festa junina da 

Escola Municipal Professor Renato Eloy de Andrade. Parabenizou ao 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa por mais uma vez trabalhar 
voluntariamente na festa. Disse ter gostado muito da participação da 

população da Comunidade de Ribeirão de Santo Antônio na reunião 

Itinerante. Parabenizou toda equipe que participou do JIME. O 



Vereador Davis Cristian de Landa disse que, a respeito da carreta, 

esteve na cidade de Goianá junto com o Vereador Raimundo Salema 

Ribeiro, pedindo atendimento para os moradores do Município de 
Coronel Pacheco. Disse ter comunicado com a Secretária de Saúde do 

Município de Coronel Pacheco, mas não sabe se algum paciente foi 

encaminhado para ser atendido no Município de Goiana. Disse não 
quer passar na frente da Secretária de Saúde. Desse ter falado com a 

Secretária de Saúde, que o Prefeito de Goianá deixou em aberto 
algumas vagas para ao pacientes do Município de Coronel Pacheco que 

estivessem precisando. Disse ter ficado sabendo que a Secretária de 

Saúde do Município de Coronel telefonou para o Prefeito do Município 
de Goianá e disse que ele não deveria ter aceito o pedido dos 

Vereadores Davis Cristian de Landa e Raimundo Salema Ribeiro. O 

Vereador Davis Cristian de Landa disse que só estavam querendo 
ajudar a população. Disse que o Vereador Raimundo Salema Ribeiro já 

havia conversado com a Secretária de Saúde e falado que para o ano de 

2017 não teria mais como agendar a visita da carreta para o Município 
de Coronel Pacheco. Disse achar um absurdo terem retirado o pedreiro 

da casa da senhora Luzia que está precisando e que não tem casa e 

mandado para outra casa. Disse achar uma falta de respeito com a 
população. Disse concordar com a fala do Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio em relação ao terreno. Pediu ao Presidente que fosse 

convocado o Diretor do PROAMO para dar esclarecimentos algumas 
dúvidas. Disse ter ficado indignado devido uma funcionária ter feito 

hora extra e não ter recebido. Disse achar que hora extra tem que ser 

paga, e se pagar para um funcionário tem que pagar para todos. O 
Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse achar que deveria convidar o 

Diretor do PROAMO e o CRAS para melhores esclarecimentos. O 

Vereadores Davis Cristian de Landa parabenizou a Secretária de 
Educação pela festa junina. Disse esperar que a Secretária de Educação 

não abandone a secretaria por causa de politicagem. Disse que que a 

biometria será boa para descartar eleitores que não moram no 
Município. Disse que o senhor Budega não reside no Município de 

Coronel Pacheco e vota no município de Coronel Pacheco. O Vereador 

Helder Campos Camilo disse que na administração passada não foi 
autorizada sua entrada para conferimento das fermentas de uso dos 

funcionários da Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco. Disse que foi 

chamado de mentiroso na Reunião Itinerante na Comunidade de 



Ribeirão de Santo Antônio, mas que não fará a mesma coisa. Disse que 

o Secretário de Saúde de Goianá, senhor Lúcio Alvim é seu cunhado e 

que relatou que a carreta não poderia atender outro Município de 
Coronel Pacheco, devido a demanda do Município de Goianá ser 

grande. O Vereador Davis Cristian de Landa disse ter conversado com 

o Prefeito, o Vice-Prefeito e com o Secretário de obras do Município de 
Goianá. Disse que foi liberado atendimento para 50 pacientes do 

Município de Coronel Pacheco. O Vereador Helder Campos Camilo 
disse que a carreta irá atender no Município de Tabuleiro e que já 

conversou com a Secretária de Saúde, senhora Ana Carla, para que ela 

faça um oficio solicitando a carreta para o Município de Coronel 
Pacheco. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que teve um 

problema no falecimento da sua avó devido falta de local para que ela 

fosse sepultada. Disse já ter conversado com o chefe de Obras e ficou 
esclarecido que será feita mais seis gavetas no cemitério com urgência. 

Disse concordar quanto a infraestrutura antes de liberar lotes. Disse que 

a piscina Municipal de Coronel Pacheco tem manutenção semanal. 
Disse ter conversado com o Professor de Música, senhor Elias que 

falou sobre o Projeto que está trabalhando com as crianças. Disse que 

voltaram a roubar no Município e se for preciso, será feita outra 
Audiência Pública. Parabenizou a Secretária de Educação dela festa 

junina. O Vereador Felipe Fonseca Guerra pediu uma moção de 

parabenização para os jogadores que participaram do JIME. Disse que 
conseguiram as duas academias ao ar livre, onde uma será para a 

comunidade de Ribeirão de Santo Antônio. Disse que já foi enviado o 

ofício para a segunda academia ao ar livre. Disse que o Deputado 
esteve na rua Fernando Scarlateli e que irá mandar o asfalto para o 

local. Disse que o asfalto não será pela AMPAR, e sim o Deputado que 

irá mandar. Disse ter solicitado o castra móvel com o Deputado, mas 
foi relatado ser complicado mas ficou de resolver. Parabenizou a 

Secretária de Educação pelas festas junina nas escolas. Disse que sobre 

o loteamento, ficou sabendo que perderam a perícia e que a antiga 
administração não havia resolvido. Disse que se o loteamento estivesse 

correto seria ótimo para o Município. Disse achar que o Prefeito 

deveria dar não só o lote e sim a casa. Disse que não adianta dar lote se 
a pessoa não tem como construir. Disse achar que deveria ser como o 

projeto de Juiz de Fora, “Minha Casa Minha Vida”. O Vereador 

Marcos Aurélio Valério Venâncio disse ser conseguido primeiro o lote 



e depois é dado os próximos passos correndo atrás de verbas. Disse que 

não é dar o lote para quem não tem condição como disse o Vereador 

Felipe Fonseca Guerra. Disse que é obrigação do Estado dar a 
condição para o cidadão ter sua habitação. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes disse que tem que condições viáveis para que a pessoa possa 

residir. Disse que não tem como morar em um lugar onde não tem 
saneamento básico e acesso e iluminação pública. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que quanto a divergência do 
empréstimo, disse ter certeza que seria para essa infraestrutura, mas não 

sabe se não foi passado de forma correta aos Vereadores. Disse que o 

Município precisa de parar com essa mente pequena de achar que as 
coisas são feitas dentro de quatro anos. Disse que os próximos gestores 

deveriam dar a continuidade. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse 

que que está retornando para ENCASA e irá procurar saber se tem 
algum projeto como o “Minha Casa Minha Vida” para ser instala do em 

Coronel Pacheco. O Vereador Felipe Fonseca Guerra disse quando o 

Projeto sobre os lotes chegou para a Câmara, no final de 2015, foram 
enviados vários ofícios solicitando ao Prefeito que esclarecesse para 

que seria o dinheiro solicitado no Projeto. Disse que no Projeto só dizia 

que seria para infraestrutura, mas não esclarecia para onde. Disse que 
em momento nenhum os ofícios foram respondidos. Disse que as 

granjas dos Jardins do Continente era terreno particular que foi passada 

para Prefeitura e que hoje estão com problemas sérios. Disse que em se 
tratando de loteamento, é preciso ser pensado, porque depois a 

população irá cobrar dos Vereadores. Não havendo mais oradores e 

cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a todos e 
encerrou os trabalhos às 20h e 20 min, Felipe Fonseca Guerra – 

Presidente, Fagner Florêncio dos Santos Vice-Presidente e Helder 

Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 19 de junho de 2017. 
 
 ESTA ATA CONSTA A SEGUINTE RESSALVA, REQUERIDA PELOS 

VEREADORES RAFAEL ALBERTO MOURÃO E MARCOS AURÉLIO VALÉRIO 

VENÂNCIO. 

 

 

ONDE LÊ-SE: “Vereador Rafael Alberto Mourão, que a biometria será 

para o ano de 2020”. 

LÊ-SE: “Vereador Rafael Alberto Mourão, que a biometria talvez será para 

o ano de 2020.” 



 

ONDE LÊ-SE: “O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse ser 

conseguido primeiro o lote e depois é dado os próximos passos correndo 

atrás de verbas. Disse que não é dar o lote para quem não tem condição 

como disse o Vereador Felipe Fonseca Guerra. 

 

LÊ-SE: “O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse ter 

conseguido primeiro o lote e depois é dado os próximos passos correndo 

atrás de verbas. Disse que não é dar o lote para quem não tem condição 

como disse o Vereador Eder Rodrigues Lopes. 
 


