
 

ATA DA 2º AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CORONEL PACHECO - MG, EM 26/06/2017 

Às 18:00h, 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 abriu a reunião com as 

seguintes palavras “Sob a Proteção de Deus e em nome do Povo deste 

Município, declaro aberta a audiência pública. O Presidente da Comissão 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Vereador Eder Rodrigues 

Lopes, esclareceu que a finalidade da audiência pública é apresentar à 

população o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 

2018, saber das expectativas e colher sugestões, críticas e opiniões, afim 

de que o orçamento seja de fato participativo. O Vereador Raimundo 

Salema Ribeiro disse que a participação da população é mais efetiva na 

construção do PPA e da LOA, já que neste ano a LDO está sem o anexo 

de metas e prioridades. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que o 

Plano Plurianual está sendo trabalhado com metas feitas pelo gestor 

passado e que a LDO do próximo ano trará metas e prioridades do atual 

Prefeito. O Vereador Davis Cristian de Landa disse ter achado estranho o 

Executivo não ter mandado um representante para falar sobre o projeto da 

LDO. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que quanto mais 

transparência melhor e que pedirá ao Executivo que envie um 

representante para esclarecer à população na próxima vez. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse esperar que o Executivo respeite os 

prazos estabelecidos para envio das leis orçamentárias à Câmara, já que a 

LDO foi protocolada na Câmara com um mês de atraso. O Presidente 

concedeu a palavra a população presente, não houve manifestação. Não 

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

agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 18 horas e 15 minutos, Felipe 

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

Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 26 de 

junho de 2017. 

 

 

 

 

 



ATA DA 20ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 26/06/2017. 

         

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.  Em seguida, o 

Presidente passou à APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: 

REQUERIMENTO Nº 145/2017, Autoria dos Vereadores Ramon Teixeira 

Barbosa, Felipe Fonseca Guerra e Helder Campos Camilo, Fagner 

Florêncio dos Santos, Eder Rodrigues Lopes, que a Prefeitura Municipal 

providencie a retirada do “arquivo morto” que está guardado na Escolinha 

do bairro Vila Nossa Senhora Aparecida. REQUERIMENTO Nº 146/2017, 

autoria dos Vereadores Rafael Alberto Mourão, Davis Cristian de Landa, 

Marcos Aurélio Valério Venâncio e Raimundo Salema Ribeiro, que a 

Prefeitura Municipal providencie braços de postes de energia para a 

Comunidade do Jardins do Continente, TENDO SIDO RETIRADO DA 

ORDEM DO DIA.  REQUERIMENTO Nº 147/2017, autoria dos 

Vereadores Marcos Aurélio Valério Venâncio e Eder Rodrigues Lopes, que 

a Prefeitura Municipal providencie a pintura nas rampas de acesso à 

cadeirantes. MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 040/2017, autoria dos 

Vereadores Felipe Fonseca Guerra, Fagner Florêncio dos Santos, Helder 

Campos Camilo, Eder Rodrigues Lopes e Ramon Teixeira Barbosa, aos 

jogadores do JIME.  MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 041/2017, 

autoria dos Vereadores Eder Rodrigues Lopes, Felipe Fonseca Guerra, 

Fagner Florêncio dos Santos, Helder Campos Camilo e Ramon Teixeira 

Barbosa, à Equipe do Beira Rio. SEGUNDA PARTE: ORDEM DO DIA:  

Discussão e Votação Única dos Requerimentos Nºs 143/2017 e 144/2017. 

Aprovados. Primeira Votação do Projeto de Lei nº 797/2017, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Aprovado. Leitura 

do Parecer, feita pelo Vereador Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. Não 

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

agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 19 horas e 30 minutos, Felipe 

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



Presidente e Helder Campos Camilo – Secretário. Coronel Pacheco, 26 de 

junho de 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DA 2ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 26/06/2017. 

 

Ata da Segunda Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 

dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta minutos, sob a Presidência 

do Excelentíssimo Senhor Vereador Felipe Fonseca Guerra e contando 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. 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:  Segunda Votação do Projeto de Lei nº 797/2017, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Aprovado. Cumprida 

a finalidade da reunião, o Presidente determinou a lavratura da ata e 

encerrou os trabalhos às 19h:55min. Felipe Fonseca Guerra - Presidente, 

Fagner Florêncio dos Santos - Vice-Presidente e Helder Campos Camilo – 

Secretário. Coronel Pacheco, 26 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATA DA 3ª REUNIÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO – EM 26/06/2017. 

 

Ata da Terceira Reunião Pública Extraordinária da Câmara Municipal de 

Coronel Pacheco - MG, realizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 

dois mil e dezessete, às dezenove horas e trinta, sob a Presidência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Felipe Fonseca Guerra e contando 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. 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 do Parecer de 

Redação Final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação favorável a 

Redação Final do    PROJETO DE LEI Nº 797/2017, autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências. Leitura do Parecer foi feita 

pelo Relator senhor Vereador Raimundo Salema Ribeiro. Aprovado. O 

Presidente passou a palavra aos Vereadores. O Vereador Helder Campos 

Camilo disse que todos estrão trabalhando por uma Coronel Pacheco 

melhor. Disse a Câmara Municipal está entrando no recesso previsto na Lei 

Orgânica de Coronel Pacheco. Disse que no início do mês de setembro a 

Câmara, junto com a população começará a discutir o PPA e a LOA. O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes disse ter visitando o cemitério Municipal, 

constatou que existem árvores de grande porte danificando alguns túmulos. 

Que entrou em contato com a engenheira ambiental para tentar solucionar o 

problema. Disse que será preciso a presença do Corpo de Bombeiros para 

fazer o corte das árvores, uma vez que a Prefeitura Municipal não possui 

um profissional capacitado para esse serviço Disse que já ter feito um 

requerimento solicitando a iluminação para o cemitério Municipal. Que a 

entrada deste possui censor de iluminação automático, mas que ainda assim 

está escura. Disse que fará um requerimento junto com o Vereador Fagner 

Florêncio dos Santos, solicitando iluminação para rua de acesso ao 

cemitério Municipal. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que 

tem plantas no cemitério Municipal acumulando água. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse que conversou com o secretário de obras 

que o esclareceu que depois da Cabra Fest será iniciada a construção de 

mais gavetas para o cemitério Municipal. Sugeriu que fosse feito um 

requerimento em nome de todos os Vereadores para que a Prefeitura 



Municipal adquira dois lotes vizinhos ao cemitério para que o mesmo possa 

ser ampliado. Disse já ter requerido o corte das árvores e espera a reforma 

do cemitério da Comunidade de João Ferreira. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes disse que esteve no Destacamento de Polícia Militar, onde foi se 

informar a respeito dos furtos às residências no Município de Coronel 

Pacheco. Disse que foi informado pelo Cabo Cortez que de dezembro de 

2016 a março de 2017 foram 11 assaltos a residências. Disse que depois da 

Audiência Pública realizada no dia 22/03/2017, o primeiro roubo foi na 

residência do senhor Chotinho e outro na residência do senhor Marcos. O 

Cabo Cortez ressaltou que a Audiência Pública foi de grande valia.  O 

Vereador Eder Rodrigues Lopes disse saber que o Município possui vários 

locais que necessitam de iluminação pública. Disse que seu requerimento 

para que fosse iluminado o escadão de acesso a MG 353 com a Rua Oscar 

Vidal, já foi atendido e que será iluminado o outo escadão de acesso à 

escola. Disse que foi requerido pelo Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio, iluminação pública próximo a residência da senhora Ana Carla, 

no bairro Santa Rita. Disse que alguns moradores o reivindicaram alguns 

braços para os postes que já estão instalados no mesmo local. Disse ter 

enviado um e-mail para empresa JFT e leu a resposta enviada pelo senhor 

Glauber Miranda Moreira, JFT Engenharia Ltda. Disse ter levado a 

resposta do e-mail ao conhecimento do Prefeito. Disse que foi informado 

que se for solicitado um número maior de braços de postes, o valor pode 

diminuir. Parabenizou aos jogadores do Beira Rio. Disse que o Poder 

Público deveria investir cada vez mais nos atletas do Município de Coronel 

Pacheco. Lembrou que seria a última reunião e que estarão entrando em 

recesso. Disse descordar com esse recesso uma vez que são bem 

remunerados, mas é preciso seguir o regimento interno.  O Vereador Rafael 

Alberto Mourão disse que voltou a conversar sobre a biometria e a pessoa 

que o atendeu, disse não saber se haverá tempo para atingir toda a 

população de Juiz de Fora e que para deslocar o equipamento é difícil e que 

não depende só da internet. Disse que a funcionária que o atendeu solicitou 

seu retorno mais no final do ano para uma resposta definitiva.  Disse que 

sobre a iluminação pública, foi pedido que a empresa responsável desse 

alguns esclarecimentos e não compareceram. Disse que na Comunidade 

dos Jardins do Continente está com sete lâmpadas queimadas. Disse que os 

funcionários estiveram no local, trocaram as lâmpadas e que agora não está 

acendendo. Disse que a terceirização do serviço de iluminação pública é 

fraco. Disse que pelo preço, já percebe que será difícil a instalação dos 

braços de postes. Disse que havia feito requerimento pedindo braços de 

postes para alguns locais da Comunidade do Jardins do Continente, mas 

pediu para que o mesmo fosse retirado. O Vereador Eder Rodrigues Lopes 

pediu ao Vereador Rafael Alberto Mourão que não retirasse o 



requerimento. O Vereador Rafael Alberto Mourão comentou sobre os 

problemas do cemitério da Comunidade de João Ferreira. Disse que se o 

Prefeito quiser uma reunião para tratarem sobre o assunto, está disposto. 

Disse que não estava sabendo sobre a Audiência Pública e agradeceu ao 

Vereador Davis Cristian de Landa que o avisou. Pediu que o carro de som 

avisasse também na zona rural sobre a Audiência Pública para que os 

moradores possam participar. Disse concordar que no segundo semestre se 

reúnam mais. Disse que estava com uma dúvida e conversou com a 

advogada da Câmara Municipal e foi esclarecido. O Vereador Helder 

Campos Camilo disse que a administração passada enviou o Projeto da 

iluminação pública para a Câmara Municipal e disse que se não fosse 

votado o Município ficaria no escuro. Disse que para ajudar o Prefeito, a 

Câmara Municipal votou. Disse que a CEMIG queria repassar para cada 

contribuinte a energia elétrica pública. Disse que a Câmara Municipal não 

foi a favor. O Vereador Rafael Alberto Mourão disse que se a empresa não 

está atendendo corretamente o serviço prestado deve-se contratar outra 

empresa. Disse que é preciso pedir aos funcionários do combate à dengue 

para fiscalizar os cemitérios. O Vereador Davis Cristian de Landa disse   

que sobre a iluminação pública, foi votado um consórcio que abrange os 

Municípios vizinhos. Disse não concordar que foi votado por pressão do ex 

prefeito. Disse que votaram consciente sabendo que seria um consórcio. 

Parabenizou ao Prefeito da gestão passada por ter instalado 35 braços de 

postes na Comunidade do Jardins do Continente. Disse achar que se o ex 

prefeito instalou 35 braços de postes o atual prefeito poderia instalar mais 

onde estiver precisando. Disse que o esporte do Município de Coronel 

Pacheco está muito fraco e que não está sendo dado suporte. Disse que tem 

pessoas que estão indo treinar no Município de Goianá. Disse que o 

Prefeito do Município de Goianá relatou que tem 13 pessoas do Município 

de Coronel Pacheco, treinando no Município de Goianá. Disse querer 

esclarecimentos do Presidente do PROAMO, mas acha que ele não 

comparecerá uma vez que ele não é obrigado a comparecer. Disse querer 

saber o porquê do atendimento do PROAMO a pessoas que não precisam e 

do não atendimento as pessoas que precisam. Disse que não estaria sabendo 

que a Audiência Pública seria as 18:00 e pediu para que fosse avisado com 

antecedência. O Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio disse que se 

houve erros, foi por uma sequência e não só das comissões como foi dito. 

Disse que não foi respeitada a data para a entrega da LDO na Câmara 

Municipal. Disse ter sido uma sequência de erros desde a Prefeitura 

Municipal até as Comissões. Disse que gostaria de deixar bem claro, para 

que as pessoas presentes no Plenário não entendam que foi erro só das 

comissões. Disse que o documento chegou para a Câmara Municipal no dia 

15/05/2017, assinado pela funcionária Margarete Aparecida Coelho, sendo 



que o prazo para o documento ser entregue seria de trinta dias anteriores, 

15/04/2017. O Vereador Raimundo Salema Ribeiro disse que teriam 

quarenta e cinco dias depois da data de entrega do documento. Disse que 

houve uma reunião mas não foi apresentado o documento mas que agora 

foi votado.  O Vereador Davis Cristian de Landa parabenizou Vereador 

Rafael Alberto Mourão por estar no primeiro mandato e com boa vontade. 

Disse achar certo não votar nada com dúvidas. O Vereador Rafael Alberto 

Mourão disse ter conversado com o Vereador Marcos Aurélio Valério 

Venâncio sobre algumas dúvidas. Disse que a partir de então as comissões 

irão se reunir e conversar antes. O Vereador Davis Cristian de Landa disse 

ser a última reunião do semestre e espera que ao retornarem se reúnam 

mais. Disse que Vereador não executa, só fiscaliza. Disse que se algum 

Vereador disser que fez alguma coisa, é mentira. Disse que assim como o 

Vereador Eder Rodrigues Lopes fez um benefício, trazendo um médico no 

Município de Coronel Pacheco. Disse que também tentou junto com o 

Vereador Raimundo Salema Ribeiro, consultas no Município de Goianá 

para pacientes do Município de Coronel Pacheco só que não foram 

atendidos pela secretária de saúde senhora Ana Carla. Disse que cinquenta 

pacientes do Município de Coronel Pacheco deixaram de ser atendidos. 

Disse que se soubesse que os pacientes não seriam encaminhados, teria 

alugado uma Kombi e levado esses pacientes até o Município de Goianá 

para que fossem atendidos. O Vereador Rafael Alberto Mourão pediu para 

que se algum Vereador tiver contato com a secretária de saúde, comunicar 

que uma moradora da Comunidade de João Ferreira está precisando de 

realizar um exame. Disse já ter sido informado que esse exame é específico 

e mais difícil de ser marcado. Disse que irá pegar o pedido do exame e 

deixar na Câmara para quem tiver contato com a médica, tentar marcar esse 

exame. Disse que a paciente está precisando com urgência.   O Vereador 

Davis Cristian de Landa disse que fica chateado já que existe cota extra e 

não sabe o motivo de não realizar esse exame. Disse que as pessoas são 

escolhidas para serem atendidas pela cota extra. Disse querer saber quanto 

será gasto para a realização da Cabra Fest. O Vereador Eder Rodrigues 

Lopes esclareceu que a ação social que desenvolveu com a parceria do 

neurologista doutor Adriano, não tem vínculo nenhum com a Prefeitura 

Municipal. Disse que as despesas serão por sua conta. Disse já ser o 

segundo atendimento e que continuará. O Vereador Marcos Aurélio 

Valério Venâncio perguntou ao Presidente da Câmara se foi encaminhado 

oficio e se obteve resposta quanto a Audiência Pública com a empresa JFT. 

O Presidente Felipe Fonseca Guerra disse que não. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que vem ouvindo queixas da população e 

dos Vereadores quanto aos serviços da empresa JFT. Disse achar que se o 

serviço não está bom que se encaminhe uma advertência e que a empresa 



possa esclarecer melhor. Disse que antes de ser eleito, conversou com o 

senhor Alex, funcionário da CEMIG e foi informado que as Prefeituras 

deveriam se adequar ao consórcio. Disse estar deixando uma alerta quanto 

ao requerimento que enviou e que não foi obtido resposta. Disse que a 

resposta que deveria ser dada pelo Executivo, estaria sendo dada por um 

Vereador. Disse que para que pudessem sair de recesso tiveram que antes 

realizar as reuniões. Disse que são vários os funcionários do Executivo e 

nenhum para dar uma resposta ou não estariam recebendo para isso? Disse 

que se não obtiver respostas seu serviço não estará valendo de nada. Disse 

que estão mandando requerimentos atoa. Disse que não estão inventando 

requerimentos. Disse que ser cobrado pelo povo. Disse que um se seus 

primeiros requerimentos foi iluminação para o acesso da igreja e cemitério 

da Comunidade de João Ferreira e que o Vereador fez outro requerimento. 

Disse achar que com dois requerimentos poderá ser atendido. Disse que o 

Vereador Eder Rodrigues Lopes foi atendido com o pedido de iluminação 

para o escadão. Disse as vezes estão deixando de analisar as prioridades. O 

Vereador Ramon Teixeira Barbosa disse ter pedido um ofício pedindo 

resposta quanto ao requerimento onde solicita do Executivo redutores de 

velocidade para a rua São Vicente de Paulo. O Vereador Davis Cristian de 

Landa disse que depois que acontecer um acidente serão tomadas as 

providências. O Vereador Eder Rodrigues Lopes disse que esses redutores 

de velocidade existiam na citada rua. O Vereador Ramon Teixeira Barbosa 

disse que se o Prefeito disser que não for construir os redutores de 

velocidade, se propõem em fazer um mutirão executar o serviço. O 

Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que sobre a LDO é preciso que 

se reúnam para votar com responsabilidade. Disse que tinha uma água 

vazando na capela mortuária e que comunicou ao chefe de obras e o 

problema já foi solucionado. Disse que é preciso que dê uma olhada nos 

potes onde está ficando água depositada no cemitério Municipal. Disse que 

estar saindo de recesso mas continua à disposição. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse não entender o motivo pelo qual não é 

atendido, uma vez que também tem liberdade de se comunicar com os 

secretários. Disse que tem alguns pedidos que não foram feitos como 

requerimento e levado diretamente ao secretário e mesmo assim não foi 

atendido. Perguntou se tem alguma diferença entre os Vereadores. Disse 

entender sobre situação e oposição mas que trabalham pelo povo. O 

Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse não saber qual foi o pedido 

que o Vereador Marcos Aurélio Valério Venâncio não foi atendido, mas o 

que ele solicitou, qualquer pessoa poderia realizar. O Vereador Marcos 

Aurélio Valério Venâncio disse que ter feito dois pedidos um que fez ao 

secretário de obras e outro que fez a secretária de saúde e foi atendido. 

Disse que esses dois pedidos não foram na função de Vereador e sim como 



motorista da saúde. O Vereador Fagner Florêncio dos Santos disse que 

perdeu sua avó a pouco tempo e que não tinha lugar para sepultá-la, tendo 

que comprar uma gaveta de terceiros. Disse ter conversado com o 

secretário de obras e que foi esclarecido que será construída mais seis 

gavetas depois da Cabra Fest. Disse achar muito pouco. O Vereador 

Raimundo Salema Ribeiro disse já ter enviado quase quarenta 

requerimentos. Disse que o requerimento feito ao PROAMO até então não 

foi respondido. Disse não saber quem é o Presidente do PROAMO, sabe 

que na folha de pagamento é o senhor Marcos Dornelas mas o vê 

trabalhando com o esportes. Disse que não se pode exercer dois cargos na 

Prefeitura mas parece que está acontecendo. Disse que ainda não viu 

funcionário da Prefeitura Municipal de Coronel Pacheco com uniforme. 

Disse já ter pedido roupas de segurança para os funcionários e um técnico 

de segurança do trabalho mas até então não apareceu. Disse esperar que os 

uniformes cheguem depois do recesso dos Vereadores. Disse que será 

obrigatório a creche nos Municípios. Disse da importância da população 

para quando for votado o PPA. Disse não saber se os alunos que passaram 

no vestibular tem direito ao vale transporte mas vai procurar se informar. 

Disse que não devem esquecer dos cemitérios das Comunidades de João 

Ferreira e do Ribeirão de Santo Antônio. O Vereador Felipe Fonseca 

Guerra falou sobre o recesso, disse que o retorno será na primeira segunda 

feira de agosto. Disse que no dia 15/07/2017 de 07:00 às 12:00, faltará 

energia do mercado Rede Unida até a Câmara Municipal. Disse que os 

redutores de velocidade são muito importante. Comentou um fato ocorrido 

na rua do senhor Valdir, no bairro Santa Rita. Disse que na rua da capela 

mortuária do Município de Coronel Pacheco os moradores fizeram o 

redutor de velocidade. Disse que na gestão passada foi pedido vários 

redutores de velocidade mas não obtiveram resposta. Disse que a gestão 

passada instalou 35 braços de postes na Comunidade do Jardins do 

Continente e que era um loteamento particular onde a Prefeitura assumiu. 

Disse que está para sair dois loteamentos, outro na Comunidade do Jardins 

do Continente e um na Comunidade de João Ferreira. Disse que é preciso 

pensar bem antes de votar o projeto. Disse ser bom para o crescimento da 

cidade mas não pode votar um loteamento onde a Prefeitura tem que 

assumir depois. Disse que um loteamento tem que ter toda uma 

infraestrutura. O Vereador Dais Cristian de Landa disse que a infraestrutura 

do Jardins do Continente foi toda pela Prefeitura Municipal. Disse achar 

que as respostas dos requerimentos é muito importante para esclarecer a 

população. 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, 26 de 

junho de 2017. 

 
 


