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Maio / 2021 
 
8ª Reunião Ordinária do 1º Período – Data: 
10 de maio de 2021 
 

 
 

 
Presença dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, 
Hélio Márcio Neves, José de Fátima 
Aparecida Chaves, Sábatha Resende 
Chaves, Wenerson José do Nascimento e 
Whering Aires Cardoso e, por 
videochamada, Lílian Cecília Jaques. 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida Resende. 
 
Aprovação da ata da 7ª reunião ordinária do 
1º período de 2021, realizada aos vinte e seis 
dias do mês de abril no Plenário do 
Legislativo.  

Tramitação do Projeto de Lei nº 1.224, de 24 
de março de 2021, que “Dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano no município de 
Coronel Xavier Chaves, e dá outras 
providências”, as Emendas Modificativas nº 
01 e 02/2021, de autoria do Executivo 
Municipal, e das Emendas Supressiva nº 01 
e Modificativa nº 06/2021, de autoria da 
senhora vereadora Sábatha Resende Chaves, 
depois de pedido de vista pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.229, de 20 
de abril de 2021, que “Autoriza receber por 
doação o bem imóvel “Cemitério Municipal” 
que especifica, e dá outras providências” e o 
Projeto de Lei nº 1.230, de 20 de abril de 
2021, que “Dispõe sobre normas acerca da 
prestação de serviços cemiteriais e 
administração do Cemitério Municipal de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, da Emenda Modificativa nº 
04/2021, de autoria da senhora vereadora 
Andréia Inês de Andrade Sousa, da 
Subemenda nº 02/2021, de autoria da 
senhora vereadora Sábatha Resende Chaves, 
da Subemenda nº 03/2021, de autoria do 
senhor vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves e da Emenda Modificativa nº 
05/2021, de autoria do senhor vereador 
Whering Aires Cardoso, depois de debate em 
Plenário e pedido de vista pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos.  
 
Aprovado por unanimidade o Projeto de 
Lei nº 1.231, de 26 de abril de 2021, que 
“Dispõe sobre reestruturação e reorganização 
do Conselho Municipal de Educação e dá 
outras providências”. 
 
Expediente: Oficio nº 162/2021 da Secretaria 
Municipal de Saúde que responde à Indicação 
nº 56/2021 sobre versa sobre reestruturação 
do Serviço de Saúde (plantões) nos finais de 
semana e feriados.  
 
Foi marcada reunião da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomadas de 
Contas para o dia 1º (primeiro) de junho de 
2021 (dois mil e vinte e um), às dezessete 
horas para análise do Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais sobre as contas da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves, 
exercício de 2019, Processo nº 1091768 – 
Eletrônico e do Projeto de Lei nº 1.228, de 13 
de abril de 2021, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária de 2022 e dá outras 
providências”.  
 
Indicação nº 58/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que solicita que a Prefeitura Municipal estude 
a possibilidade de apoio à reativação da 
Rádio Comunitária São Francisco 
(Justificativa: A reativação da rádio 
comunitária em Coronel Xavier Chaves é 
importante por ser um meio de entretenimento 
e, principalmente, um meio de comunicação e 
informação para os nossos munícipes).  
 
Indicação nº 59/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que requer que a Prefeitura Municipal 
encaminhe para análise deste Legislativo 
projeto de lei que objetiva à implementação, 
no âmbito municipal, da declaração municipal 
de direitos de liberdade econômica (Lei 
Federal nº 13.874/2019, de 20 de setembro de 
2019, que estabelece medidas de 
desburocratização e simplificação de 
processos para empresas e 
empreendedores), conforme modelo de 
projeto de projeto em anexo (Justificativa: 
Com a implementação da política de liberdade 
econômica, o município possibilita a atração 
de novos investimentos, fortalecimento de 
pequenas e médias empresas, gerando 
emprego e renda para a população).  
 

Indicação nº 60/2021 registrada pelo senhor 
vereador Hélio Márcio Neves que solicita que 
a Prefeitura Municipal faça a coleta de lixo na 
zona rural duas vezes por semana, de 
preferência, na segunda e sexta (Justificativa: 
O acúmulo de lixo entre o intervalo da coleta 
que é feita uma vez por semana está sendo 
grande, e em algumas casas, estão 
aparecendo animais que possam prejudicar a 
saúde dos moradores).  
 
Indicação nº 61/2021 registrada pelo senhor 
vereador Hélio Márcio Neves que solicita que 
a Prefeitura Municipal faça a reforma do salão 
comunitário de São Caetano, como telhado, 
forro e pintura (Justificativa: O telhado e o 
forro estão em situação precária, pois o salão 
tem como finalidade: reuniões da comunidade 
e da Igreja, e também é utilizado como seção 
eleitoral nas eleições do país).  
 
Indicação nº 62/2021 registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento que 
requer que a Prefeitura Municipal faça a 
instalação de dois playgrounds, sendo um 
playgraund na área de lazer que está sendo 
revitalizada no Bairro Vila Fátima e outro ao 
lado da quadra do terreno desapropriado pela 
Prefeitura (antiga SEMENGE).  
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves que 
solicita a instalação de guarda corpo vertical 
na academia ao ar livre localizada no Bairro 
Nossa Senhora da Conceição, devido ao risco 
de acidente com crianças no local. Sábatha 
também solicitou o aumento do guarda corpo 
nas curvas próximas à ponte do Rio do 
Mosquito.  
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
solicita que a Prefeitura Municipal faça 
reforma na cozinha e no salão comunitário do 
Barreiro. Bárbara também registrou 
agradecimento ao Executivo Municipal, em 
nome dos moradores do Barreiro, pela obra 
de instalação da água na comunidade que se 
encontra em fase final.  
 
Moção de congratulações registrada pela 
senhora vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa Seguindo aos profissionais da 
enfermagem do Município de Coronel Xavier 
Chaves na semana da enfermagem 2021, 
pelo valoroso trabalho desenvolvido em prol 
de nossos munícipes, e destacou que o 
exercício dessa profissão especialmente no 
contexto da pandemia é um ato de amor ao 
próximo, razão pela qual a prática da 
enfermagem merece todo o reconhecimento.  
 
Moção de Congratulações registrada pelo 
senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou ao senhor Osvaldo 
Martiniano de Resende pela reforma 
voluntária de telhados nos finais de semana 
em residências do Bairro Vila Fátima.  
 
Agradecimento registrado pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso ao Prefeito 
Municipal pela realização de um exame 
médico de urgência de uma paciente do setor 
de saúde do Município de Coronel Xavier 
Chaves, conforme  
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
364 (Trezentos e sessenta e quatro). 
 
3ª Sessão Extraordinária do 1º Período 
Data: 14 de maio de 2021 
 
Presença dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Hélio Márcio Neves, José de 
Fátima Aparecida Chaves, Lílian Cecília 
Jaques, Sábatha Resende Chaves, 
Wenerson José do Nascimento e Whering 
Aires Cardoso. 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e por videochamada, Carolina 

Almeida Resende, João Pedro Sousa 
Camargos e Joelma Conceição Resende. 
 

 
 

 
 

 
 
Aprovação da ata da 8ª reunião ordinária do 
1º período de 2021, realizada aos dez dias do 
mês de maio no Plenário do Legislativo.  
 
Aprovação por unanimidade do substitutivo 
do Projeto de Lei Complementar nº 1.232, 
de 12 de maio de 2021, que “Dispõe sobre 
extinção e criação de cargos de provimento 
efetivo no quadro do Executivo Municipal e dá 
outras providências”, visando extinção do 
quadro efetivo da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves dos cargos de Médico 
do PSF, nível 12, de 20 horas, com duas 
vagas, e de Médico do PSF, nível 16, de 40 
horas, com uma vaga e criação do cargo 
efetivo de Médico ESF de 30 horas, nível 14, 
com duas vagas, e uma vaga do cargo efetivo 
Médico Clínico Geral, nível 12, adicionada às 
duas já existentes do cargo, após deliberação 
e uso da palavra de forma virtual pela 
secretária municipal de saúde, Joelma 
Conceição Resende. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
365. 
 
60ª Sessão de Audiência Pública 
Data: 17 de maio de 2021 
 

 
Presença do Presidente no Plenário, senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves, 
e de forma virtual os vereadores Andréia Inês 
de Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, 
Hélio Márcio Neves, Lílian Cecília Jaques, 
Sábatha Resende Chaves, Wenerson José 
do Nascimento e Whering Aires Cardoso.  
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves, e por videconferência 
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projetada no datashow do Plenário, Aparecida 
Fátima de Almeida Resende, Joelma 
Conceição Resende, Maura Chaves Sousa 
Pinto, Viviane Assunção Resende, Jaber José 
de Mendonça e Carolina Almeida Resende. 
 
Finalidade da realização desta audiência 
pública, conforme parágrafo 4º do Artigo 9º 
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000. 
 

 
Apresentação de forma virtual de relatório 
pela Secretária Municipal de Assistência 
Social, Maura Chaves Sousa Pinto, de 
atividades desenvolvidas durante os meses 
de janeiro a abril de dois mil e vinte e um.  
 

 
Apresentação, por videoconferência, pela 
Secretária Municipal de Saúde, Joelma 
Conceição Resende, de relatório das 
principais atividades desenvolvidas pelo setor 
de saúde no primeiro quadrimestre de dois mil 
e vinte e um.  

 
Apresentação, por videochamada, de relatório 
das principais atividades desenvolvidas entre 
os meses de janeiro a abril de dois mil e vinte 
e um. 
Em seguida, pela Secretária Municipal de 
Educação, Aparecida Fátima de Almeida 
Resende.  
 

 
O Contador Substituto, Jaber José de 
Mendonça, fez a demonstração de forma 
online de relatório da execução orçamentária 
do Município de Coronel Xavier Chaves sobre 
o primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e 
um.  
 

 

Seguindo os trabalhos, a Secretária Municipal 
de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, Viviane Assunção Resende, 
apresentou de forma virtual relatório dos 
trabalhos desenvolvidos e no período de 
janeiro a abril de dois mil e vinte e um.  
 
Arquivo de relatório do setor de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer sobre o primeiro 
quadrimestre de dois mil e vinte e um 
encaminhado pelo Supervisor do Setor de 
Cultura, Eugênio José Dos Santos.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que sejam apresentados relatórios 
das secretarias municipais de Cultura e de 
Obras na próxima audiência pública, 
considerando que os responsáveis pelas 
pastas não fizeram apresentações nas duas 
ultimas audiências públicas virtuais 
realizadas. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
366. 
 
9ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 31 de maio de 2021 
 

Com a presença no Plenário dos vereadores 
Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio 
Márcio Neves, José de Fátima Aparecida 
Chaves e Wenerson José do Nascimento e, 
por videochamada, Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, Lílian 
Cecília Jaques, Sábatha Resende Chaves e 
Whering Aires Cardoso. 
 

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida Resende. 
 
Aprovação da ata da 3ª reunião 
extraordinária do 1º período de 2021, 
realizada aos quatorze dias do mês de maio 
no Plenário do Legislativo.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.224, de 24 
de março de 2021, que “Dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano no município de 
Coronel Xavier Chaves, e dá outras 
providências”. 
 
Aprovação da Emenda Modificativa nº 
01/2021, de autoria do Executivo Municipal, 
que adiciona o parágrafo 4º ao Artigo 14 do 
Projeto de Lei nº 1.224/2021 com os votos 
favoráveis dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, 
Hélio Márcio Neves, Lílian Cecília Jaques, 
Wenerson José do Nascimento e Whering 
Aires Cardoso, abstenção de voto pelo 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva e 
reprovada pela vereadora Sábatha Resende 
Chaves.  
 
Aprovação da Emenda Modificativa nº 
02/2021, de autoria do Executivo Municipal, 

que modifica o caput do artigo 24 do Projeto 
de Lei nº 1.224/2021 com os votos favoráveis 
dos vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, Lílian 
Cecília Jaques e Whering Aires Cardoso, 
abstenção de voto pelos vereadores Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio Neves e 
Wenerson José do Nascimento e reprovada 
pela vereadora Sábatha Resende Chaves.  
 
Aprovação da Emenda Supressiva nº 
01/2021, de autoria da senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves, que suprime o 
parágrafo 3º do Artigo 14 do Projeto de Lei nº 
1.224/2021, com os votos favoráveis dos 
vereadores Andréia Inês de Andrade Sousa, 
Bárbara Maria Praia Santos, Carlos Roberto 
Jesus da Silva, Hélio Márcio Neves, Lílian 
Cecília Jaques e Sábatha Resende Chaves e 
abstenção de votos pelos vereadores 
Wenerson José do Nascimento e Whering 
Aires Cardoso.  
 
Tramitação, após debate, das Emendas 
Modificativas nº 06 e 08/2021, de autoria da 
senhora vereadora Sábatha Resende Chaves, 
que, respectivamente, modifica o parágrafo 
único do Artigo 26 e modifica o caput e 
acrescenta parágrafos ao Artigo 14 do Projeto 
de Lei nº 1.224/2021, das Subemendas nº 04 
e 05/2021, de autoria dos vereadores do 
Partido Rede Sustentabilidade, que modificam 
a Emenda Modificativa nº 08/2021, e o Projeto 
de Lei nº 1.224/2021.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.229, de 20 de abril de 2021, que 
“Autoriza receber por doação o bem imóvel 
“Cemitério Municipal” que especifica, e dá 
outras providências”.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.230, de 20 
de abril de 2021, que “Dispõe sobre normas 
acerca da prestação de serviços cemiteriais e 
administração do Cemitério Municipal de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, da Emenda Modificativa nº 
04/2021, de autoria da senhora vereadora 
Andréia Inês de Andrade Sousa, da 
Subemenda nº 02/2021, de autoria da 
senhora vereadora Sábatha Resende Chaves, 
e da Emenda Modificativa nº 05/2021, de 
autoria do senhor vereador Whering Aires 
Cardoso, que modificam o Anexo Único do 
Projeto de Lei nº 1.230/2021.  
 
Subemenda nº 03/2021, que modifica a 
Emenda Modificativa nº 04/2021, retirada de 
pauta pelo senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves. 
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.233, de 25 
de maio de 2021, que “Cria o Programa 
Municipal de apoio ao empreendedorismo 
denominado ‘Desperta e empreende Coronel 
Xavier Chaves’ e dá outras providências”.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 02, de 13 de maio de 
2021, de autoria da senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves, que “Concede o 
Título de Cidadão Honorário de Coronel 
Xavier Chaves ao Dr. Augusto Cesar Esteves 
e dá outras providências”.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 03, de 13 de maio de 
2021, de autoria da senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves, que “Concede o 
Título de Cidadã Honorária de Coronel Xavier 
Chaves à Sra. Maria das Graças Scheidt e dá 
outras providências”.  
 
Expedientes expostos na ordem do dia: _ 
Recursos do Orçamento da União pagos ao 
Município de Coronel Xavier Chaves no 
período de janeiro a abril de dois mil e vinte e 
um; _ E-mail da Secretaria Municipal de 
Saúde de Coronel Xavier Chaves que 
comunica que as reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde estão sendo realizadas 

de forma online, toda última terça-feira do 
mês, às quatorze horas e que os interessados 
em participar devem entrar em contato com a 
Secretaria Municipal de Saúde para se 
inscrever e posteriormente receber o link da 
reunião; e _ Prestação de contas da ARCEL – 
Associação Rural e Comunitária de Coronel 
Xavier Chaves sobre os meses de janeiro a 
abril de dois mil e vinte e um.  
 
Indicação nº 63/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves tome providência 
referente ao salão do Bairro Vila Mendes, 
devido à necessidade de manutenção do 
mesmo e melhoria no acesso à quadra 
“Geraldo da Cruz Silva” (Justificativa: 
Sabemos que há a possibilidade de 
transferência do salão da paróquia para a 
municipalidade e que a quadra se encontra 
sem condições de uso. Diante do exposto, 
reitero a necessidade de solução do 
problema, pois tanto o salão quanto a quadra 
são muitos importantes para diversas 
atividades dos moradores do Bairro Vila 
Mendes).  
 
Indicação nº 64/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade 
de revisão da gratificação de insalubridade de 
20% para 40% dos faxineiros que fazem a 
limpeza das unidades de saúde do município 
(Justificativa: Os servidores municipais que 
prestam este serviço limpeza na área de 
saúde ficam expostos à contaminação por 
vírus e bactérias, entram em contato com 
materiais, como EPI’s utilizados pelos 
usuários de saúde, limpeza de 
estabelecimento utilizado para o atendimento 
à pandemia do COVID-19, além de risco de 
acidente com o manuseio de lixo infecto 
cortante).  
 
Indicação nº 65/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que requer que seja ofertada uma maior 
quantidade de fraldas geriátricas ao idoso 
acamado, deficientes e pacientes que 
apresentam incontinência urinária ou fecal 
decorrentes de patologias onde o uso 
contínuo desse insumo se faz necessário. 
(Justificativa: Para muitos idosos, pessoas 
com necessidades especiais ou enfermos a 
utilização de fraldas geriátricas é mais do que 
uma necessidade: é uma questão de saúde. 
Porem sabemos que os valores podem atingir 
níveis impraticáveis, especialmente entre a 
população mais carente. Atualmente em 
Coronel Xavier Chaves estão sendo 
disponibilizados 3 pacotes de fraldas 
tamanhos M ou G com 8 fraldas em cada 
pacote totalizando 24 fralda ou 04 pacotes 
extra G com 7 fraldas em cada pacote, 
totalizando 28 fraldas mensais aos pacientes 
usuários desse insumo. Sendo a quantidade 
fornecida suficiente para apenas 
aproximadamente 7 dias de uso. Sabemos 
que os pacientes usam em média, 4 fraldas 
por dia, a depender das condições e 
características do usuário, o que corresponde 
a um total de 120 unidades por mês. O 
fornecimento de fraldas em quantidade 
adequada, proporciona bem estar, autonomia 
e prevenção de doenças no ambiente 
domiciliar, onde as atenções voltam-se aos 
idosos, deficientes e pacientes portadores de 
patologias que requerem o uso contínuo 
desse importante item de higiene. A presente 
indicação se faz necessária devido a 
importância da garantia na integralidade da 
assistência e na qualidade devida do usuário, 
portanto a adoção dessa providencia incide na 
observância da dignidade da pessoa 
humana).   
 
Indicação nº 66/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que solicita que seja realizada reforma do 
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Salão Comunitário na Comunidade de Água 
Limpa. (Justificativa: O Salão Comunitário da 
comunidade da Água Limpa encontra-se em 
péssimas condições de uso, como mofo e 
grande infestação de morcegos (animais 
capazes de carregar uma enorme quantidade 
de vírus, bactérias e parasitas tornando um 
risco à saúde da população). O local é um 
importante espaço de convivência dos 
moradores da comunidade, onde são 
realizados diversos eventos, além de ser o 
espaço físico destinado aos atendimentos 
médicos para a população local).  
 
Indicação nº 67/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que solicita que seja realizada instalação de 
academia ao ar livre na Comunidade de Água 
Limpa (Justificativa: A instalação da academia 
ao ar livre é uma reivindicação de diversos 
moradores dessa comunidade. E a instalação 
dos equipamentos será um incentivo à prática 
de exercícios físicos, além de proporcionar 
Saúde, Lazer e Qualidade de Vida a seus 
frequentadores).  
 
Indicação nº 68/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que requer que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a colocação de 
mais uma manilha no entroncamento da 
estrada da Fazenda Ponte Alta com a estrada 
principal, próxima à chácara do Sr. Jorge 
Rabelo de Castro (Justificativa: A estrada 
ficou estreita e já houve queda de veículos no 
local).  
 
Indicação nº 69/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça melhorias no 
loteamento “Chácaras Vista Alegre” no 
Planalto de Fátima, conforme a seguir: _ Poda 
de árvores que estão em cima da rede 
elétrica; _ Corte de uma árvore de grande 
porte que se encontra dentro da rua e que já 
está seca; _ Construção de canaletas na beira 
do meio fio, devido ao aparecimento de 
erosões no meio da rua causados pela 
enxurrada; _ Jogar água na estrada desde a 
Rodovia Reginaldo Silva que dá acesso à 
cidade de Prados até a entrada do 
condomínio para diminuir a poeira no local; e 
_ Colocação de duas placas de sinalização de 
entrada e saída de veículos na entrada do 
condomínio na margem da Rodovia Reginaldo 
Silva, e, se possível, instalação de quebra 
mola no local.  
 
Indicação nº 70/2021 registrada pelo senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva que 
requer que a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico de 
Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade 
de criação de projeto de incentivo ao cultivo 
de horta domiciliar com doação de sementes 
e mudas, visando melhoria na agricultura de 
subsistência.  
 
Indicação verbal registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento 
registrou que solicita que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a 
manutenção dos refletores do campo de 
futebol da Praça de Esportes Capitão José 
Anselmo.  
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves que 
requer que a Secretaria Municipal de Saúde 
de Coronel Xavier Chaves faça um trabalho 
de acolhimento psicológico aos pacientes e 
familiares com sintomas do novo coronavírus 
COVID-19, devido à existência de muita 
insegurança, angústia e ansiedade no período 
de isolamento domiciliar.  
 
Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves que 
solicita novamente que a Prefeitura Municipal 
faça a aquisição de aparelhos oxímetros 

portáteis para serem disponibilizados aos 
pacientes diagnosticados com o novo 
coronavírus COVID-19, visando melhor 
monitoramento da evolução do quadro clínico 
dos mesmos pelos profissionais de saúde do 
Município, que sejam adquiridos mais testes 
rápidos que possam detectar o novo 
coronavírus COVID-19 com menos tempo do 
início dos sintomas para possibilitar o início 
mais rápido do tratamento e também seja feito 
revisão do protocolo de acompanhamento aos 
pacientes sintomáticos do COVID-19.  
 
Indicação verbal registrada pelo senhor 
vereador Hélio Márcio Neves que solicita que 
a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves faça a manutenção do calçamento da 
entrada da comunidade de São Caetano, 
devido ao aparecimento de buracos no local.  
 
Questionamento verbal registrado pelo 
senhor vereador Hélio Márcio Neves: ‘porque 
foram feitos manutenções de alguns 
aparelhos e não foi soldado o pedaleiro da 
academia ao ar livre da Comunidade de São 
Caetano’.  
 
Solicitação verbal registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento que 
solicitou que seja cobrado dos 
estabelecimentos comerciais de Coronel 
Xavier Chaves o retorno do uso dos aparelhos 
de aferir temperatura neste período da 
pandemia do novo coronavírus COVID-19.  
 
Solicitação verbal registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento que 
solicitou que seja disponibilizado um 
termômetro corporal digital no pátio da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves para que os servidores públicos 
municipais possam aferir sua temperatura 
nesta pandemia.  
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
367 (Trezentos e sessenta e sete). 
 

JUNHO / 2021 
 
Reunião da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomadas de Contas 
Data: 01 de junho de 2021 
 
Presença no Plenário dos vereadores Lílian 
Cecília Jaques e Wenerson José do 
Nascimento, e, por videochamada Andréia 
Inês de Andrade Sousa e Bárbara Maria 
Praia Santos.  
Estavam presentes também na reunião da 
comissão, Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende e Tobias Eduardo Chaves Resende 
Santos.  
 
Apresentação do Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais sobre 
as contas da Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves, exercício de 2019 (dois mil e 
dezenove), Processo nº 1091768 – Eletrônico.  
 
Expedição, pela Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomadas de Contas, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 04, de 01 de junho 
de 2021, que “Aprova as contas do Município 
de Coronel Xavier Chaves, exercício 2019”. 
 
 A Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomadas de Contas também recomendará ao 
gestor que sejam aplicados esforços para o 
aprimoramento das dimensões que obtiveram 
nota C no IEGM para os índices Ambiente e 
Saúde na faixa “Baixo nível de adequação” e 
informações sobre qual foi o fator que 
geraram este baixo nível de adequação, 
constantes no Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, exercício 
de 2019 (dois mil e dezenove).  
 
Exposição na comissão do Projeto de Lei nº 
1.228, de 13 de abril de 2021, que “Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá 
outras providências”. 

 
Redigida pela comissão a Emenda 
Modificativa nº 09, de 01 de junho de 2021, 
que modifica a redação dos artigos 15, 39, 43 
e 47 do Projeto de Lei nº 1.228, 13 de abril de 
2021, que “Dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária 
de 2022 e dá outras providências”. 
 
10ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 14 de junho de 2021 
 

 
 

 
Presença no Plenário dos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves, José de Fátima Aparecida Chaves, 
Sábatha Resende Chaves, Wenerson José 
do Nascimento e Whering Aires Cardoso e, 
por videochamada, Bárbara Maria Praia 
Santos e Lílian Cecília Jaques.  
 

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida Resende 
e, por videochamada, Cristiane Lobão, João 
Roberto Lobo, João Pedro Sousa Camargos, 
Maura Chaves Sousa Pinto e Fúvio Olimpio 
de Oliveira Pinto.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.233, de 25 de maio de 2021, que 
“Cria o Programa Municipal de apoio ao 
empreendedorismo denominado ‘Desperta e 
empreende Coronel Xavier Chaves’ e dá 
outras providências”.  
 
Aprovação por unanimidade a Emenda 
Modificativa nº 06/2021, de autoria da 
senhora vereadora Sábatha Resende Chaves, 
que modifica o parágrafo único do Artigo 26 
ao Artigo 14 do Projeto de Lei nº 1.224/2021.  
 
Tramitação da Emenda Modificativa nº 
08/2021, de autoria da senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves, que modifica o 
caput e acrescenta parágrafos ao Artigo 14 do 
Projeto de Lei nº 1.224/2021, das 
Subemendas nº 04 e 05/2021, de autoria dos 
vereadores do Partido Rede Sustentabilidade, 
que modificam a Emenda Modificativa nº 
08/2021, e o Projeto de Lei nº 1.224, de 24 
de março de 2021, que “Dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano no município de 
Coronel Xavier Chaves, e dá outras 
providências”.  

 
Emenda Modificativa nº 05/2021 que 
modifica o Anexo Único do Projeto de Lei nº 
1.230/2021 retirada de pauta pelo autor, 
senhor vereador Whering Aires Cardoso.  
 
Reprovação da Subemenda nº 02/2021, de 
autoria da senhora vereadora Sábatha 
Resende Chaves, após registro de votos 
contrários dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, 
Hélio Márcio Neves, Lílian Cecília Jaques e 
Whering Aires Cardoso, aprovada pelos 
vereadores Carlos Roberto Jesus da Silva e 
Sábatha Resende Chaves e abstenção de 
voto pelo vereador Wenerson José do 
Nascimento. 
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.230, de 20 
de abril de 2021, que “Dispõe sobre normas 
acerca da prestação de serviços cemiteriais e 
administração do Cemitério Municipal de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, e da Emenda Modificativa nº 
04/2021 depois de pedido de vista pelo 
senhor vereador Whering Aires Cardoso. 
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.228, de 13 de abril de 2021, que 
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá 
outras providências”, e da Emenda 
Modificativa nº 09/2021, de autoria da 
Comissão de Finanças, Orçamento e 
Tomadas de Contas, que modifica a redação 
dos artigos 15, 39, 43 e 47 do Projeto de Lei 
nº 1.228, 13 de abril de 2021.  
 
Aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 04¸ de 1º de junho de 2021, 
que “Aprova as contas do Município de 
Coronel Xavier Chaves, exercício 2019”, com 
os votos favoráveis dos vereadores Andréia 
Inês de Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, Helio 
Marcio Neves, Lílian Cecília Jaques, Sábatha 
Resende Chaves, Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso.  
 
Expedientes expostos na ordem do dia: _ 
Ofício Circular nº 20/2021 da AMVER - 
Associação dos Municípios da Microrregião 
dos Campos das Vertentes que comunica 
sobre a realização de uma videoconferência 
para repassar orientações básicas e gerais 
sobre elaboração do plano plurianual para o 
período de 2022/2025; e _ Manifestação de 
um cidadão enviada por e-mail e protocolada 
na secretaria desta Câmara Municipal que 
versa sobre o atendimento recebido pelo 
mesmo ao entrar em contato com o setor de 
saúde municipal para receber a vacinação 
contra o novo coronavírus COVID-19.  
 
A Presidente da Comissão de Saúde, senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos, 
informou levará a manifestação apresentada 
para o setor de saúde do Município de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
Indicação nº 71/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que solicita que seja instituído no município de 
Coronel Xavier Chaves um programa de 
“Auxilio Emergencial Municipal”, como medida 
excepcional de proteção social, pecuniário, às 
famílias de baixa renda afetados 
economicamente pela pandemia Covid-19 
(Justificativa: A necessidade de isolamento 
social devido à alta capacidade de contágio 
do Coronavírus a fim de evitar a transmissão 
local e elevar o crescimento da doença exige 
medidas concretas e imediatas para conter os 
desdobramentos socioeconômicos 
decorrentes da imposição da suspensão de 
algumas atividades econômicas. Fator esse 
que gera uma crise na sociedade, 
especialmente na população em situação de 
maior vulnerabilidade social. Garantir a 
proteção social a esse público no contexto da 
pandemia é também uma forma de promover 
saúde. Dessa forma, se faz necessário que o 
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poder público concentre esforços e recursos 
na promoção daqueles que mais necessitam).  
 
Os vereadores do Partido Rede 
Sustentabilidade, vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Carlos Roberto Jesus da 
Silva, Helio Marcio Neves e José de Fátima 
Aparecida Chaves, registraram a Indicação 
nº 72/2021 que requer a instalação de uma 
torre de telefonia celular na Serra do Retiro 
para atender a população da zona rural e 
melhorar o sinal que já temos na cidade de 
Coronel Xavier Chaves (Justificativa: Na zona 
rural o sinal de celular e internet é ruim).  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou a Indicação nº 73/2021 que solicita 
que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves coloque cascalho na entrada entre o 
asfalto e a Fazenda do Pedro Correia 
(Justificativa: A entrada está em péssimo 
estado, com perigo de acontecer acidentes). 
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou “Votos de Pesar” pelo 
falecimento da senhora Maria José da 
Anunciação Resende Pinto.  
 
“Moções de Congratulações” registrada pela 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos à Dra. Júnia Flávia Aparecida Pereira 
Canaan, Médica do Programa Mais Médicos 
de Coronel Xavier Chaves, pelo apoio aos 
demais profissionais de outros setores da 
Saúde do Município, em especial, ao ESF – 
Estratégia de Saúde da Família e pela 
proposta de retorno dos exames preventivos 
no Centro de Saúde “Geraldo de Souza”. 
 
Alterada a formação da Comissão de 
Educação, Saúde e Assistência desta Casa 
Legislativa, ficando constituída da seguinte 
forma: Presidente: vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos; Vice-Presidente: vereador 
Whering Aires Cardoso; Relatora: vereadora 
Sábatha Resende Chaves; e Suplente: 
Vereador Helio Marcio Neves.  
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
368 (trezentos e sessenta e oito). 
 
11ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 28 de junho de 2021 
 

 
 

 
Presença no Plenário dos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa, Bárbara 
Maria Praia Santos, Carlos Roberto Jesus 
da Silva, Hélio Márcio Neves, Lílian Cecília 
Jaques, Sábatha Resende Chaves, 
Wenerson José do Nascimento e Whering 
Aires Cardoso.  

 
Estavam presentes também na sessão Gilsinei 
Chaves e Carolina Almeida Resende e, por 
videochamada, João Pedro Sousa Camargos.  
 

Reunião presidida pela Vice-Presidente, senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves devido à 
ausência do senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves para tratamento médico.  
 

Aprovação das atas da 60ª (septuagésima) 
sessão de audiência pública, da 9ª e da 10ª 
reuniões ordinárias do 1º período de 2021, 
realizadas, respectivamente, nos dias 17 e 31 de 
maio e 14 de junho de 2021.  
 

Tramitação, após debate, uso da palavra de 
forma virtual pelo assessor jurídico do Executivo 
Municipal, João Pedro Sousa Camargos, e pedido 
de vista pela senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa, do Projeto de Lei nº 1.224, de 
24 de março de 2021, que “Dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano no município de 
Coronel Xavier Chaves, e dá outras providências”, 
da Emenda Modificativa nº 08/2021, de autoria 
da senhora vereadora Sábatha Resende Chaves, 
que modifica o caput e acrescenta parágrafos ao 
Artigo 14 do Projeto de Lei nº 1.224/2021, as 
Subemendas nº 04 e 05/2021, de autoria dos 
vereadores do Partido Rede Sustentabilidade, que 
modificam a Emenda Modificativa nº 08/2021, e 
da Emenda Modificativa que dá nova redação ao 
artigo 14 do Projeto de Lei nº 1.224/2021 
conforme Oficio nº 97/2021 do Executivo 
Municipal de Coronel Xavier Chaves.  
 

Aprovação por unanimidade do Projeto de Lei nº 
1.230, de 20 de abril de 2021, que “Dispõe sobre 
normas acerca da prestação de serviços 
cemiteriais e administração do Cemitério 
Municipal de Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, da Emenda Modificativa nº 
04/2021 de autoria da senhora vereadora Andréia 
Inês de Andrade Sousa e da Emenda Aditiva de 
autoria do Executivo Municipal, conforme Ofício nº 
99/2021, e o Projeto de Lei nº 1.230/2021 
obtiveram  
 

Projeto de Lei Complementar nº 1.234, de 21 de 
junho de 2021, que “Cria folga para servidores 
públicos municipais no dia de seu aniversário e dá 
outras providências”, rejeitado nos termos do 
Artigo 68 da Constituição do Município de Coronel 
Xavier Chaves, após obter aprovação pelos 
vereadores Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio 
Márcio Neves, Lílian Cecília Jaques e Whering 
Aires Cardoso, ser reprovado pela vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos e abstenção de voto 
pelos vereadores Andréia Inês de Andrade Sousa 
e Wenerson José do Nascimento.  
 

Aprovação por unanimidade do Projeto de Lei nº 
1.235, de 21 de junho de 2021, que “Dispõe sobre 
os benefícios eventuais da política de Assistência 
Social e dá outras providências”, da Emenda 
Modificativa, de autoria do Executivo Municipal, 
que dá nova redação a alínea “a) Auxílio-
alimentação e higiene básica” do parágrafo 3º do 
Art. 6º do Projeto de Lei nº 1.235/2021, e da 
Emenda Aditiva nº 02, de autoria do Executivo 
Municipal, que acrescenta a alínea “f) Auxílio gás” 
ao parágrafo 3º do Art. 6º do Projeto de Lei nº 
1.235/2021, conforme Ofício nº 98/2021.  
 

Tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 
1.236, de 25 de junho de 2021, que “Dispõe sobre 
a criação de cargos de Psicólogo e Assistente 
Social para o serviço escolar e dá outras 
providências”.  
 

Expedientes: Informado sobre o arquivamento na 
secretaria desta Câmara Municipal de processo 
de defesa de alteração na Cava Amarela e que o 
Jornal da Câmara – Informativo Oficial do Poder 
Legislativo de Coronel Xavier Chaves será 
editado em edições por quadrimestre.  
 

Indicação nº 75/2021 de autoria da senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que solicita 
que seja instituído no Município de Coronel Xavier 
Chaves, o serviço público de controle reprodutivo 
de cães e gatos a ser realizado através de uma 

unidade móvel CASTRAMÓVEL para a castração 
dos cães e gatos, além de outros serviços, 
conforme modelo de projeto de lei em anexo 
(Justificativa: Segundo especialistas a saúde dos 
animais está intimamente ligada à saúde humana. 
Por ser também uma questão humanitária, a 
esterilização de animais objetiva findar com os 
animais errantes do Município e a alternativa é 
exatamente a castração dos animais, cujas crias 
indesejadas são cotidianamente abandonadas 
nos logradouros públicos e se tornam um 
problema de ordem e saúde pública. A castração 
de cães e gatos, além de evitar o abandono e 
sofrimento de animais, é vital para a própria 
saúde humana, uma vez que animais sem os 
devidos cuidados são potenciais transmissores de 
doença. Este Projeto disciplina a criação, 
propriedade, guarda, uso e transporte de cães e 
gatos no Município de Coronel Xavier Chaves. O 
Projeto “CASTRAMÓVEL” procederá a castração 
e esterilização dos animais, educação em saúde 
às famílias mais carentes sobre o trato com os 
animais, e levará atendimento a todos os bairros, 
com serviços gratuitos à população. A Unidade 
Móvel “CASTRAMÓVEL” permitirá que haja um 
maior controle populacional dos cães e gatos. 
Preocupado com esta questão que envolve saúde 
pública, vimos por meio deste projeto viabilizar o 
controle da produção destes animais, razão pela 
qual encaminho o mesmo para a análise de 
viabilidade do Executivo Municipal. Nesse sentido, 
o Cigedas Vertentes lançou um importantíssimo 
Programa Regional de Esterilização de Cães e 
Gatos (PROCASTRA) com o mesmo propósito 
acima descrito. Caso houvesse adesão a idéia do 
Castramóvel, os municípios consorciados poderão 
usufruir do programa de forma ampla e assim, dar 
um importante passo para assegurar a qualidade 
de vida dos animais, bem como, auxiliar no 
controle das zoonoses nos municípios). 
 

Indicação nº 76/2021 de autoria do senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva que 
requer que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a manutenção, com urgência, 
do mata-burro, localizado próximo à propriedade 
do Sr. Fábio do João do Cuba, após a subida do 
calçamento da antiga pedreira, conforme fotos em 
anexo.  
 

Indicação nº 77/2021 de autoria da senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa que 
objetiva incluir o absorvente higiênico feminino 
como item obrigatório entre os produtos que 
compõem a cesta básica destinada a famílias que 
possuem no núcleo familiar pessoas que 
menstruam (Justificativa: Combater a pobreza 
menstrual, expressada na dificuldade de 
considerável parcela da população feminina ao 
acesso a absorventes higiênicos e o uso de 
materiais inadequados como substituição dos 
mesmos. A presente indicação alerta para o risco 
de infecções causadas pelo mal uso desses itens 
(jornais, tecidos, papeis higiênicos, dentre outros) 
e pela falta de frequência na troca dos 
absorventes. “Uma mulher menstruada, sem 
acesso a absorvente, se coloca em uma situação 
constrangedora e humanamente indigna. 
Portanto, para as mulheres em situação de 
vulnerabilidade, o absorvente se torna item de 
necessidade básica”).  
 

Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Lílian Cecília Jaques que solicitou 
informações se existe alguém responsável pelo 
atendimento na Casa de Cultura do Município de 
Coronel Xavier Chaves, qual é o horário de 
funcionamento da mesma e se também há 
alguém responsável pela recepção de turistas nos 
finais de semana.  
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
relembrou aos demais vereadores que as 
reuniões do Conselho Municipal de Saúde são 
realizadas na ultima terça-feira do mês de forma 
virtual.  
 
Agradecimento registrado pelo senhor vereador 
Carlos Roberto Jesus da Silva aos servidores da 
Unidade COVID do Setor de Saúde de Coronel 
Xavier Chaves pelo trabalho desenvolvido junto 
aos taxistas do Município com a realização de 
testes e orientações visando à prevenção ao 
contágio e transmissão do novo coronavírus 
COVID-19.  
 
Agradecimento registrado pela senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves registrou 
agradecimento ao excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio 
Olimpio de Oliveira Pinto, pela instalação de um 

poste com iluminação pública entre a Rua João 
Rosa e Rua 13 de maio no Bairro Vila Fátima e 
parabenizou pelas mudanças no sistema de 
atendimentos de saúde à população com a 
reorganização do funcionamento da Unidade ESF 
(Vacinas), Centro de Saúde Geraldo de Souza e 
Unidade Covid.  
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves que solicita 
que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves faça a instalação de mais lixeiras no trevo 
de Prados, uma vez que a lixeira instalada no 
local não está comportando o volume de lixo.  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende Chaves 
informou que estará à disposição, enquanto 
psicóloga, para acolhimento psicológico aos 
pacientes sintomáticos do novo coronavírus 
COVID-19 que se encontram em 
acompanhamento pelo setor de saúde do 
Município de Coronel Xavier Chaves neste 
período de pandemia.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
parabenizou ao excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio 
Olimpio de Oliveira Pinto, pelas obras de 
revitalização e construção de praça de esportes e 
área de lazer no Bairro Vila Fátima.  
 
Agradecimento registrado pela senhora vereadora 
Andréia Inês de Andrade Sousa ao Prefeito 
Municipal pelo atendimento de sua reivindicação 
com o encaminhamento de emendas que 
incluíram os auxílios “gêneros de higiene básica” 
e “gás” para famílias em situação de 
vulnerabilidade ao Projeto de Lei n° 1.235/ 2021.  
 
Solicitação de providência registrado pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso referente à 
iluminação apagada no trevo da cidade de 
Coronel Xavier Chaves e atenção à iluminação da 
imagem da Santa instalada no Morra Bela Vista, 
devido à posição dos refletores que confundem os 
motoristas que trafegam na chegada do trevo da 
cidade. 
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que a Prefeitura Municipal notifique a 
empresa instalada no trevo da cidade de Coronel 
Xavier Chaves para que a mesma jogue água na 
rodovia próxima à mesma, devido ao risco de 
acidente decorrente do acúmulo de poeira e 
concreto advindos de suas atividades no local.  
 
Agradecimento registrado pelo senhor vereador 
Wenerson José do Nascimento ao excelentíssimo 
senhor Prefeito Municipal de Coronel Xavier 
Chaves, Fúvio Olimpio de Oliveira Pinto, pela 
melhoria da iluminação pública na Rua Major 
Mendonça. Wenerson também solicitou que a 
Prefeitura Municipal estenda a melhoria da 
iluminação pública realizada para toda a cidade 
de Coronel Xavier Chaves.  
 
Agradecimento registrado pela senhora vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos ao Prefeito Municipal 
pela instalação de um poste com iluminação 
pública no Bairro Nossa Senhora da Conceição. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 369 
(trezentos e sessenta e nove). 
 
Sessões ordinárias 
Regimento Interno 
Art. 141 – A Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves reunir-se-á, ordinariamente, 
em 02 (duas) sessões mensais, que terão início 
às 18:30 horas, realizando-se na segunda e 
última segundas-feiras do mês, com duração de, 
no máximo, 3 (três) horas. 
 
Participação da população por 
videochamada*: 
* As reuniões da Câmara Municipal estão sendo 
realizadas sem a presença de público, nos termos 
do Decreto Legislativo nº 02/2020 e 
Recomendações do Comitê Gestor Municipal 
COVID-19. 
Para participação por videochamada durante as 
reuniões, os cidadãos poderão solicitar um link 
através do e-mail contato@camaracxc.mg.gov.br 
 
Expedientes da Secretaria da Câmara até 
30/06/2021: 
Ofícios expedidos: 220; 
Correspondências, e-mails, e ofícios 
recebidos/protocolados: 234. 


