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1ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 12 de julho de 2021 
 

 
 

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

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida 
Resende e, por videochamada, André 
Eduardo Longati e Fernanda El-Corab 
Longati.  
 
Aprovação da ata da 11ª reunião ordinária 
do 1º período de 2021, realizada aos vinte 
e seis dias do mês de junho de dois mil e 
vinte e um.  
 
Emenda Modificativa conforme Oficio nº 
97/2021 do Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves, que dá nova 
redação ao artigo 14 do Projeto de Lei nº 
1.224/2021, foi reprovada depois de 
registro de votos contrários pelos 
vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Lílian Cecília 
Jaques, Hélio Márcio Neves e Sábatha 
Resende Chaves e aprovação pelos 
vereadores Wenerson José do Nascimento 
e Whering Aires Cardoso.  
 
Emenda Modificativa nº 10/2021, de 
autoria dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Carlos Roberto Jesus da 
Silva, Helio Marcio Neves, José de Fátima 
Aparecida Chaves e Sábatha Resende 
Chaves, que modifica a redação do Artigo 
14 do Projeto de Lei nº 1.224/2021, foi 
aprovada após voto de desempate do 
Presidente da Câmara, senhor vereador 
José de Fátima Aparecida Chaves, depois 
de registro de votos favoráveis pelos 
vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Carlos Roberto Jesus da Silva, 
Hélio Márcio Neves e Sábatha Resende 
Chaves e votos contrários pelos 
vereadores Bárbara Maria Praia Santos, 
Lílian Cecília Jaques, Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto 
de Lei nº 1224, 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 por unanimidade o 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”.  
 
Projeto de Lei Complementar nº 1.237, 
de 21 de junho de 2021, subscrito por seis 
vereadores nos termos do artigo 75 da 
Constituição do Município, que “Cria folga 
para servidores públicos municipais no dia 
de seu aniversário e dá outras 
providências”, aprovado com os votos 
favoráveis dos vereadores Carlos Roberto 
Jesus da Silva, Hélio Márcio Neves, Lílian 
Cecília Jaques, Sábatha Resende Chaves 
e Whering Aires Cardoso, reprovada pela 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos e 
dispensa de voto pelos vereadores Andréia 
Inês de Andrade Sousa e Wenerson José 
do Nascimento.  

A Presidente da Comissão de Saúde do 
Legislativo Municipal, senhora vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos, e o senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento 
solicitaram informações por que os 
servidores do Setor de Saúde do Município 
de Coronel Xavier Chaves tiram folga no 
dia do aniversário.  
 
A senhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
sugeriu que o Executivo Municipal 
regulamente a concessão de folga para 
servidores públicos municipais no dia de 
seu aniversário para vigorar a partir de 
próximo exercício. 
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 

Santos sugeriu que o Executivo Municipal 
estude a possibilidade retroagir a folga 
para servidores públicos municipais no dia 
de seu aniversário para 1º de janeiro de 
2021.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 05, de 05 de 
julho de 2021, de autoria da senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos, 
que “Concede o Diploma de Honra ao 
Mérito à senhora Edilma Rosaria Santos 
Resende Campos e dá outras 
providências”. 
 
Tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n° 1.238, de 09 de julho 
de 2021, que “Dispõe sobre a criação de 
duas vagas para o cargo de Auxiliar de 
Serviço de Saúde III e uma vaga para o 
cargo de Agente Comunitário de Saúde e 
dá outras providências”. 
 
Solicitação de informações pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves que 
solicitou se há previsão para 
reestruturação do Serviço de Saúde 
(plantões), com atendimento médico, nos 
finais de semana e feriados, conforme 
Indicação nº 56/2021 assinada por todos 
os vereadores e registrada na sessão 
ordinária realizada aos vinte e seis dias do 
mês de abril de dois mil e vinte e um.  
 
Expedientes: _ Ofício nº 190/2021 da 
Secretaria Municipal de Saúde que 
responde ao Ofício nº 187/2021 desta 
Câmara Municipal que solicitou 
informações sobre o fator que gerou “Baixo 
nível de adequação” no Índice de 
Efetividade da Gestão Municipal – IEGM 
da Saúde, constantes no Parecer Prévio 
do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais referente às contas do Município de 
Coronel Xavier Chaves, exercício de 2019 
(dois mil e dezenove); e _ Ofício Circular 
nº 16/2021 da Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais 
que versa sobre revisão tarifária 
 
“Moção de Congratulações” ao 38º BPM - 
Batalhão da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais, sediado em São João Del 
Rei - MG, em comemoração aos dezesseis 
anos de existência da Unidade.  
 
A assistente jurídica do Legislativo, Dra. 
Carolina Almeida Resende, informou sobre 
a obrigatoriedade de implantação de 
medidas de tratamento e proteção de 
dados no âmbito desta Câmara Municipal 
em cumprimento das disposições da Lei 
federal nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, que altera a Lei nº 12.965, de 23 de 
abril de 2014 que dispõe sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).  
 

Indicação nº 78/2021 registrada pelos 
vereadores Bárbara Maria Praia Santos, 
Lílian Cecília Jaques, Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso, que 
requer que seja pleiteado junto ao 
Deputado Estadual Duarte Bechir recurso 
financeiro para execução de obra de 
asfaltamento da estrada que liga o 
Município de Coronel Xavier Chaves à 
Resende Costa, referente ao trecho de 
aproximadamente de sete quilômetros que 
dá acesso pela rodovia de Resende Costa, 
próxima à Fazenda do Rochedo 
(Justificativa: A cidade de Coronel Xavier 
Chaves pertence à Comarca de Resende 
Costa, dependendo assim deste 
asfaltamento para que a população tenha 

melhor acesso ao Fórum, à Defensoria 
Pública, ao Ministério Público, ao Cartório 
Eleitoral, ao Cartório de Registro de 
Imóveis, ao Lar São Camilo de Lellis e 
atendimento no Hospital Nossa Senhora 
do Rosário (na qual o Município tem 
convênio). Alem de possibilitar acesso aos 
serviços citados, este asfaltamento 
possibilita também o trajeto em nosso 
Município de turistas que visitam a cidade 
de Resende Costa, que hoje é um grande 
pólo de artesanato).  
 
Os vereadores da bancada do PSDB 
também registraram a Indicação nº 
79/2021, que solicita que o Executivo 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
requeira junto ao Deputado Estadual 
Duarte Bechir recurso financeiro para 
execução de obra de construção de uma 
rodoviária na cidade de Coronel Xavier 
Chaves.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou a Indicação nº 80/2021 que 
solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça construção de 
um poço artesiano e instalação de um 
reservatório d’água tubular metálico na 
área onde será construída uma creche 
anexa à Escola Municipal Sebastião 
Patrício Pinto e canalização de água deste 
reservatório até a Praça de Esportes 
Capitão José Anselmo.  
 
Indicação nº 74/2021 registrada pelo 
senhor vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves registrou a que solicita que a 
Secretaria Municipal de Saúde de Coronel 
Xavier Chaves estude a possibilidade de 
implantação do “Setembro Verde”, que tem 
como objetivo a criação de campanha de 
conscientização sobre o câncer de 
intestino. O câncer de intestino é um 
problema sério e grave. É considerado o 
terceiro tipo de câncer que mais mata no 
mundo, ficando atrás apenas do câncer de 
mama e de próstata. Nos últimos anos, a 
incidência da doença tem aumentado, o 
que justifica a necessidade de sua 
prevenção. Por isso, todo o alerta sobre a 
conscientização, diagnóstico precoce e 
cuidados devem ser realizados para 
garantirem que as pessoas entendam mais 
sobre o problema e saibam o que fazer ao 
notar algum sinal de alarme ou sintoma. 
Em função disso, a Sociedade Brasileira 
de Coloproctologia (SBCP) promove o 
Setembro Verde, que teve início no ano de 
2019, que é um mês dedicado a alertar, 
informar e divulgar assuntos relacionados 
ao câncer de intestino.  
 
Agradecimento registrado pela senhora 
vereador Bárbara Maria Praia Santos ao 
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, 
Fúvio Olimpio de Oliveira Pinto, pela 
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instalação de iluminação pública na 
comunidade da Invernada.  
 
Agradecimento registrado pelos 
vereadores do Partido Rede 
Sustentabilidade ao Deputado Estadual 
Cristiano Tadeu da Silveira pela 
destinação de duas emendas 
parlamentares no valor de R$100.000,00 
(cem mil reais) para execução de obras de 
ampliação e reformas das unidades de 
saúde do Município de Coronel Xavier 
Chaves. 
 
Moção de Aplauso registrado pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento 
ao excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal, Fúvio Olimpio de Oliveira Pinto, 
pelo auxílio no descarregamento de 
materiais da obra de revitalização e 
construção de praça de esportes e área de 
lazer no Bairro Vila Fátima.  
 
Moção de Aplauso registrado pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento 
ao Secretário Municipal de Obras, senhor 
Romilson Meiro de Sousa, pelo auxílio no 
descarregamento de materiais da obra 
construção de praça de esportes no Bairro 
Vila Fátima e pelos trabalhos realizados 
após horário de expediente e nos finais de 
semana.  
 
Wenerson também relatou sobre a 
interrupção do fornecimento de água pela 
COPASA – Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais no Bairro Nossa Senhora da 
Conceição no Município de Coronel Xavier 
Chaves e existência de buracos e 
desnivelamento de pavimentação das vias 
públicas do Município decorrentes da falta 
de compactação do solo durante a 
realização de serviços pela COPASA.  
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a reforma e 
ampliação do prédio da unidade da Rede 
Farmácia de Minas de Coronel Xavier 
Chaves, devido à limitação do espaço 
físico do local.  
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a instalação 
de um toldo na entrada do prédio da 
unidade da Rede Farmácia de Minas de 
Coronel Xavier Chaves, visando proteção 
da população contra o sol no local.  
 
Moção de Aplauso registrada pela 
senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa ao senhor José Edmar de 
Sousa pela manutenção periódica do 
relógio da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Conceição, conforme homenagem 
pleiteada pelo senhor Francisco de Assis 
Pinto.  
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou a indicação verbal 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a instalação 
de sinal de internet wi-fi para a população 
na área de lazer que está sendo 
construída no Bairro Vila Fátima.  
 
Wenerson também parabenizou ao 
Presidente da Associação Atlética 
Coroense, Franci Santos Mendonça, por 
requerer junto ao Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves a reabertura da 
quadra poliesportiva Padre Francisco 

Rodrigues Lustosa localizada na Praça de 
Esportes Capitão José Anselmo.  
 
Indicações verbais registradas de forma 
virtual pela senhora vereadora Sábatha 
Resende Chaves, conforme a seguir: _ 
Aumentar a quantidade de funcionários no 
serviço de coleta de lixo, visando aumentar 
os dias de coleta na zona urbana e rural do 
Município, considerando a demanda; _ 
Instalação de uma lixeira maior ou fazer 
mais coletas semanais na lixeira localizada 
na entrada de acesso à comunidade da 
Água Limpa, devido ao volume de lixo no 
local; e _ Aumentar o serviço de jogar 
água nas estradas rurais próximo às 
residências visando diminuir a poeira que 

prejudica a saúde da população, como a 
comunidade dos Pinheiros.  
 
Reivindicação verbal registrada pelo 
senhor vereador Carlos Roberto Jesus da 
Silva que solicitou que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves entre 
em contato com o responsável pelo 
transporte da empresa Viação Presidente, 
devido ao corte de alguns horários e a falta 
deste serviço nos finais de semana e 
feriados.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves envie com urgência 
ofício para a Vivo visando 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, 
conforme reunião realizada com a 
empresa.  
 
A senhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
sugeriu a possibilidade de transmissão das 
sessões desta Câmara Municipal pelas 
redes sociais, conforme  
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 370 (trezentos e setenta) 
 
2ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 26 de julho 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 

videconferência, Bárbara Maria Praia 
Santos e Lílian Cecília Jaques. 
 

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida 
Resende e, por videochamada, Joelma 
Conceição Resende. 
 
Retificada e aprovada a Ata da 1ª reunião 
ordinária do 2º período de 2021, realizada 
aos doze dias do mês de julho de dois mil 
e vinte e um.  
 
Tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n° 1.238, de 09 de julho 
de 2021, que “Dispõe sobre a criação de 
duas vagas para o cargo de Auxiliar de 
Serviço de Saúde III e uma vaga para o 
cargo de Agente Comunitário de Saúde e 
dá outras providências, e Emendas que 
acrescenta “Anexo único - Tabela dos 
Cargos Efetivos do Executivo Municipal” 
ao Projeto de Lei Complementar nº 
1.238/2021, conforme Ofício nº 173/2021 
da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves após debate, uso da palavra de 
forma virtual pela Secretária Municipal de 
Saúde, Joelma Conceição Resende, e 
pedido de vista pelo senhor vereador Hélio 
Márcio Neves.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei Complementar nº 1.239, de 15 de 
julho de 2021, que “Adéqua o Código 
Tributário Municipal de Coronel Xavier 
Chaves/MG, Lei nº 1.225 de 26 de 
Novembro de 2018, à Lei Federal nº 
14.026 de 15 de julho de 2020, e dá outras 
providências”.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 06, de 13 de julho 
de 2021, que “Institui o Comitê de 
Proteção de Dados Pessoais - CPDP, 
como órgão responsável pela avaliação 
dos mecanismos de tratamento e proteção 
de dados pessoais no âmbito do Poder 
Legislativo do Município de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei Complementar nº 149, de 13 de julho 
de 2021, que “Reestrutura o cargo efetivo 
de Oficial Administrativo Legislativo da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves, extingue cargo comissionado e dá 
outras providências”. 
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Resolução Legislativa nº 04, de 14 de 
julho de 2021, que “Altera a Resolução nº 
04, de 29 de outubro de 2010 que dispõe 
sobre o Sistema de Gravação das Sessões 
da Câmara Municipal - “Ata Eletrônica” e 
dá outras providências”.  
 
Expedientes expostos em pauta: _ Ofício 
nº 198/2021 da Secretaria Municipal de 
Saúde que responde ao Ofício nº 229/2021 
sobre folga no dia de aniversário; _ Ofício 
nº 32/2021 do 38º Batalhão de Polícia 
Militar que informa sobre datas 

comemorativas que serão realizadas no 
presente exercício: “40 anos da mulher na 
Polícia Militar de Minas Gerais” e “20 anos 
do Programa Educacional de Resistência 
às Drogas (Proerd) no 38º BPM”; _ Carda 
da Câmara dos Deputados que informa 
sobre recursos do orçamento da União 
pago ao município de janeiro a junho de 
2021; _ Convite para a X Conferência 
Municipal de Assistência Social; e _ 
Convite para o IV Seminário para o 
Desenvolvimento Econômico e Turístico de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
Indicação nº 81/2021 registrada pelo 
senhor vereador Carlos Roberto Jesus da 
Silva que solicita que a Prefeitura 

Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a 
perfuração de um poço artesiano na 
comunidade dos Pinheiros, considerando 
que foi instalada uma caixa d’água na 
comunidade em 2004 e que hoje há uma 
maior demanda devido ao aumento de 
residências.  
 
Indicação nº 82/2021 registrada pela 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos que encaminha reivindicações 
após realização de reunião com os 
moradores do Bairro Vila Mendes, 
conforme a seguir: _ Melhoria na 
iluminação pública das ruas do Bairro Vila 
Mendes, principalmente na Rua Francisco 
Basílio dos Santos; _ Instalação de um 
poste com iluminação pública na Rua 
Francisco Basílio dos Santos; _ 
Substituição do calçamento de bloquete 
por asfalto nas ruas do Bairro Vila Mendes, 
devido a risco de acidentes com pedestres, 
principalmente com os idosos que 
residente no bairro; _ Reforçar a 
necessidade de realização de obra de 
construção de nova rede de esgoto no 
Bairro Vila Mendes; _ Manutenção com 
urgência do telhado do salão do Bairro Vila 
Mendes; e _ Instalação de quebra molas 
tipo tacha refletiva para evitar danos nas 
estruturas das residências do Bairro Vila 
Mendes.  
 
Solicitações registradas pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
solicitou a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves agende uma nova reunião 
com o gerente de Operações da empresa 
Viação Presidente, senhor Hudson 
Leonardo dos Santos, se possível, a ser 
realizada na próxima semana e que 
também seja agendada uma reunião com 
os taxistas do Município.  
 
Solicitação registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
solicitou que seja encaminhado ofício para 
a o destacamento de Polícia Militar do 
Município visando requerer que sejam 
feitas mais rondas noturnas no Bairro Vila 
Mendes, devido há existência de 
reclamações de tentativa de 
arrombamento de residências, até que 
sejam instaladas câmeras de segurança 
nas ruas do bairro, conforme reunião 
realizada com os moradores.  
 
Indicação nº 83/2021 registrada pelo 
senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento que requer que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a 
contratação de mais uma fisioterapeuta 
para atender a demanda do setor de 
saúde do Município.  
 
Sugestão registrada pelo senhor vereador 
Whering Aires Cardoso que solicitou a 
possibilidade de criação de um cargo de 
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fisioterapeuta no quadro de servidores do 
Município com destinação de um local para 
atendimento.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Reforçar a indicação de 
perfuração de poço artesiano na 
comunidade dos Pinheiros, visando 
melhoria no abastecimento de água, 
conforme solicitação de morador; _ 
Instalação de placas educativas contra o 
vandalismo nas academias ao ar livre 
instaladas no Município de Coronel Xavier 
Chaves; _ Manutenção do mata-burro 
localizado próximo à entrada da fazenda 
do Zezinho, na estrada do José Dias, 

devido à ocorrência de acidente no local; e 
_ Manutenção do mata-burro localizado 
perto da Gruta Nossa Senhora Aparecida 
na comunidade de São Caetano, devido à 
ocorrência de acidentes no local.  
 
Sugestão registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça uma campanha de 
conscientização proteção dos patrimônios 
públicos em geral no site oficial do 
Executivo Municipal.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou a Indicação nº 84/2021 
que solicita a instalação de placas de 
sinalização de localização dos bairros e 
pontos turísticos de Coronel Xavier 
Chaves, considerando o início do Projeto 
Caminho de São Tiago.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou a indicação verbal que solicita 
que seja feita uma reforma com extrema 
urgência do mirante localizado no morro 
Bela Vista, devido ao risco de acidente no 
local.  
 
Solicitação registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento 
que solicitou novamente que a Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais refaça os 
calçamentos das vias públicas do 
Município de Coronel Xavier Chaves nos 
locais onde foram realizados serviços de 
manutenção da rede de abastecimento de 
água.  
 
Solicitação verbal registrada pelo senhor 
vereadora Wenerson José do Nascimento: 
que o Executivo Municipal de Coronel 
Xavier Chaves entre em contato com o 
responsável pela obra que está sendo 
executada na Rua São Vicente no Bairro 
Vila Fátima, visando realização da limpeza 
dos canteiros, devido à existência restos 
de materiais de construção no local.  
 
“Moção de Aplauso” registrada pelo 
senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento ao senhor Nilceu de Sousa 
pela preservação da quadra de esportes e 
área de lazer no Bairro Vila Fátima, 
destacando sua dedicação voluntária na 
conservação deste patrimônio público. 
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Estude a possibilidade de 
criação de um loteamento popular ou 
construção de casas populares no espaço 
desapropriado pelo Executivo Municipal na 
antiga SEMENGE, considerando a procura 
por inscrições junto ao CRAS do Município 
após a implantação do Conjunto 
Habitacional São Francisco de Assis; e _ 
Que o Executivo Municipal de Coronel 

Xavier Chaves estude a possibilidade de 
realização de uma parceria com a Igreja 
Católica de nosso Município, visando 
criação de um parque municipal no terreno 
ao lado da Rua Prefeito João Batista de 
Resende, com plantio de variedades de 
plantas, criação espaços de caminhada e 
convivência. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 371 (trezentos e setenta e um). 
 
3ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 09 de agosto de 2021 
 

 
 

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

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida 
Resende e, por videochamada, João 
Pedro Sousa Camargos. 
 
Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária 
do 2º período de 2021, realizada aos vinte 
e seis dias do mês de julho de dois mil e 
vinte e um.  
 
Tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n° 1.238, de 09 de julho 
de 2021, que “Dispõe sobre a criação de 
duas vagas para o cargo de Auxiliar de 
Serviço de Saúde III e uma vaga para o 
cargo de Agente Comunitário de Saúde e 
dá outras providências”, e das Emendas 
que acrescenta “Anexo único - Tabela dos 
Cargos Efetivos do Executivo Municipal” 
ao Projeto de Lei Complementar nº 
1.238//2021, conforme Ofício nº 173/2021 

da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 07, de 02 de 
agosto de 2021, de autoria do senhor 
vereador Whering Aires Cardoso, que 
“Concede o Diploma de Honra ao Mérito à 
senhora Nilcéria Marta da Silva Pinto e dá 
outras providências”.  
 
Agradecimento registrado pelos 
vereadores do Partido Rede 
Sustentabilidade de Coronel Xavier 
Chaves, Andréia Inês de Andrade Sousa, 
Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio 
Márcio Neves e José de Fátima Aparecida 

Chaves, ao excelentíssimo senhor 
Deputado Federal, Reginaldo Lázaro de 
Oliveira Lopes, pela indicação de emenda 
parlamentar no exercício de 2021 para 
aquisição de um veículo no valor de R$ 
56.187,00 para o PSF do Município de 
Coronel Xavier Chaves, conforme Ofício nº 
655/2021 – GDRL/GD.  
 
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva registrou a Indicação nº 85/2021 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a manutenção 
do calçamento no final da Rua Tiradentes 
no Bairro Vila Fátima, devido à existência 
de bloquetes soltos na via, devido ao risco 
de acidentes no local.  
 
Sugestão registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos aos 
demais vereadores que busquem recursos 
financeiros através de emendas 
parlamentares para aquisição de um 
microônibus visando melhoria no 
transporte de pacientes do setor de saúde 
do Município de Coronel Xavier Chaves. 
 
Agradecimento registrado pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
Fúvio Olimpio de Oliveira Pinto, pelo 
atendimento de parte da ouvidoria 
realizada no dia 29 de março de 2019 na 
comunidade do Barreiro pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos, 
conforme a seguir: _ Instalação de 
bebedouros no salão comunitário do 
Barreiro; _ Manutenção da estrada da 
comunidade do Barreiro; _ Retirada de 
poste em frente a uma garagem na 
comunidade do Barreiro; _ Ligação do 
poço artesiano da comunidade do Barreiro; 
_ Organização da coleta de lixo na 
comunidade do Barreiro 
(datas/horários/localização das lixeiras); e 
_ Instalação de iluminação em um corredor 
na comunidade do Barreiro.  
 
Indicação nº 86/2021, de autoria da 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos, que encaminha reivindicações 
conforme reunião/ouvidoria realizada com 
os moradores do Barreiro em agosto de 
2021, conforme a seguir: _ Pintura do 
salão comunitário do Barreiro; _ Reforma 
geral do banheiro do salão comunitário do 
Barreiro, com melhoria nos banheiros e 
construção de cozinha anexa; _ Instalação 
de academia ao ar livre na comunidade do 
Barreiro; _ Comunicação da Prefeitura 
Municipal com as comunidades rurais 
através dos agentes comunitários de 
saúde; _ Instalação de área de lazer para 
das crianças da comunidade do Barreiro; _ 
Terminar de asfaltar um trecho da rua na 
comunidade do Barreiro; e _ Instalação de 
placas de identificação e localização das 
ruas da comunidade do Barreiro.  

 
Solicitação registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
solicitou ao comandante do Destacamento 
de Polícia Militar de Coronel Xavier 
Chaves, Sgt PM Daniel Geraldo do 
Nascimento, que requer mais rondas 
noturnas na comunidade do Barreiro no 
Município de Coronel Xavier Chaves, 
conforme solicitação dos moradores.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou agradecimento, em nome dos 
vereadores do PSDB - Partido da Social 
Democracia Brasileira do Município, ao 
excelentíssimo senhor Deputado Estadual 
Gustavo da Cunha Pereira Valadares pela 
destinação de emenda parlamentar no 
valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para 
custeio de ações na área de saúde do 
Município de Coronel Xavier Chaves.  
 

Agradecimento registrado pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso à 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves pelo empenho no atendimento de 
indicação que solicitou melhoria na 
iluminação pública do Município de 
Coronel Xavier Chaves, com a realização 
de obras de extensão de postes e 
substituição das lâmpadas por luminárias 
de LED.  
 

Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que solicita a presença de um profissional 
de educação física nas academias ao ar 
livre do Município de Coronel Xavier 
Chaves a fim de orientar a população 
sobre o uso correto dos aparelhos, bem 
como a prática segura dos exercícios 
(Justificativa: Existem uma grande 
discussão entre os profissionais de 
educação física sobre a falta de orientação 
profissional no uso das academias ao ar 
livre e os riscos de lesão, assim sendo, a 
presença desses profissionais, pelo menos 
nos horários mais movimentados, seria de 
suma importância para prestar aos 
usuários orientações básicas voltadas para 
a prática de exercícios sem risco à saúde).  
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos parabenizou à Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves pela realização 
do IV Seminário para o Desenvolvimento 
Turístico e Econômico de Coronel Xavier 
Chaves.  
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos reforçou a indicação verbal 
registrada na sessão ordinária realizada 
em vinte e oito de maio de dois mil e 
dezoito que visa execução de obras de 

melhorias no Mirante de Coronel Xavier 
Chaves, com iluminação do caminho, 
objetivando preparar o local para recepção 
do turismo através do Projeto “Caminhos 
de São Tiago”. 
 

Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 372 (trezentos e setenta e dois). 
 

4ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 30 de agosto de 2021 
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Presença no Plenário dos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa, 
Bárbara Maria Praia Santos, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves, José de Fátima Aparecida 
Chaves, Wenerson José do Nascimento 
e Whering Aires Cardoso, e por 
videconferência, Lílian Cecília Jaques e 
Sábatha Resende Chaves.  
 

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves e, por videochamada, 
Carolina Almeida Resende.  
 

Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária 
do 2º período de 2021, realizada aos nove 
dias do mês de agosto de dois mil e vinte e 
um.  
 

Emenda Aditivas nº 06 e 07/2021 
retiradas de pauta.  
 

Emenda Aditiva nº 08/2021 e a 
Subemenda nº 06/2021 ao Projeto de Lei 
Complementar nº 1.238/2021, subscritas 
por todos os vereadores, aprovadas por 
unanimidade.  
 

Aprovação por unanimidade as Emendas 
do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 
Complementar nº 1.238/2021, conforme 
Ofício nº 173/2021, e o Projeto de Lei 
Complementar nº 1.238, de 09 de julho 
de 2021, que “Dispõe sobre a criação de 
duas vagas para o cargo de Auxiliar de 
Serviço de Saúde III e uma vaga para o 
cargo de Agente Comunitário de Saúde e 
dá outras providências.  
 

Projeto de Lei nº 150, de 23 de agosto de 
2021, de autoria do senhor vereador 
Carlos Roberto Jesus da Silva, que 
“Institui, no Município de Coronel Xavier 
Chaves, o Dia Municipal do Evangélico”, 
aprovado por unanimidade.  
 

Parecer favorável por unanimidade do 
Projeto de Lei nº 1.240, de 16 de agosto 
de 2021, que “Altera a Lei Municipal nº 439 

de 04 de Setembro de 1997 e dá outras 
providências”.  
 

Tramitação do Projeto de Lei nº 1.241, de 
19 de agosto de 2021, que “Estabelece 
normas para execução e aprovação de 
projetos de loteamentos fechados, e dá 
outras providências”, depois de pedido de 
vista da senhora vereadora Sábatha 
Resende Chaves.  
 

Expedientes expostos na ordem do dia: _ 
Moção de Congratulações à Polícia 
Militar de Minas Gerais pelos “40 anos da 
Mulher na PMMG - Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais, reconhecendo a 
importância do ingresso da mulher na 
corporação; _ Recursos do orçamento 
da união pago ao Município de janeiro a 
julho de 2021; _ Convite da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves e 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer para o Movimento Cívico 
de hasteamento da Bandeira no dia 07 de 
setembro; e _ Ofício nº 345/2021 da 
Coordenadoria de Controle da 
Constitucionalidade da Procuradoria-Geral 
de Justiça do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais que requer certidão de 
vigência da Lei Municipal nº 1.170, de 03 
de julho de 2017, que “Institui a Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”.  
 

Indicação nº 87/2021 registrada pelo 
senhor vereador Whering Aires Cardoso 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça perfuração de 
um poço artesiano com reservatório na 
comunidade de Sossego (Justificativa: 
Todas as cisternas e nascentes que 
atendem as residências da comunidade 
estão ficando secas).  
 

Sugestão registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
requer que seja criado o cargo de 
Terapeuta Ocupacional no quadro de 
servidores efetivos da Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves, uma vez que 
há uma necessidade deste profissional 
para não sobrecarregar a psicóloga do 
Município, visando melhoria do 
desenvolvimento mental e motor dos 
pacientes.  
 

Solicitação registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
solicitou que seja feito um levantamento de 
demanda para a criação de cursos 
técnicos em Coronel Xavier Chaves em 
parceria com o SENAC e SENAR, 
reforçando a proposta apresentada no IV 
Seminário Desenvolvimento Econômico e 
Turístico de Coronel Xavier Chaves.  
 

O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou agradecimento à 
Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais pela manutenção dos calçamentos 
da Rua São Vicente e da Rua Pio XII e 
pela atenção recebida pelo funcionário da 
COPASA do Município de Coronel Xavier 
Chaves, senhor Eric Leonardo de Almeida 
Silva.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
fez convite para o evento de ciclismo 
“Trilhando Caminhos de São Tiago” que 
acontecerá no dia 05 de setembro de 2021 
que será percorrido um trecho de 30 
quilômetros entre Coronel Xavier Chaves e 
Resende Costa. 
Solicitação registrada pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso que 
requer a colocação de manta asfaltica em 

cima do calçamento na comunidade da 
Invernada, devido ao acúmulo de poeira 
no local 
 

Sugestão registrada pelo senhor vereador 
Whering Aires Cardoso que solicita a 
colocação de luminárias no trecho de 
acesso à bica d’água na Invernada, devido 
à necessidade de poda de árvores para 
instalação de postes com iluminação.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou a reforma e aumento da 
tubulação de rede de esgoto próximo à 
residência do senhor Romilson Meiro de 
Sousa na Rua José Pedro Assunção, 
devido a entupimento causado por 
estreitamento na rede.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa solicitou que o Executivo 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
encaminhe respostas das indicações 
registradas pelos vereadores desta Casa 
Legislativa. 
 

Reclamação registrada pelo senhor 
vereador Hélio Márcio Neves de um 
morador da comunidade dos Olhos D’Água 
no qual foi relatado que foi colocado um 
caminhão de cascalho em um ponto de 
ônibus pelo Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves e que vai fazer um 
ano e o mesmo ainda não foi 
esparramado.  
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou agradecimento ao 
Executivo Municipal de Coronel Xavier 
Chaves e a Secretária Municipal de 
Agricultura pelo atendimento de indicação 
de instalação de lixeiras, que era uma 
demanda da população da zona rural.  
 

A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou agradecimento 
ao Executivo Municipal de Coronel Xavier 
Chaves pela implantação de internet rural 
e nas vias públicas da cidade, no qual está 
em fase de licitação, e destacou a 
importância do acesso à internet para a 
educação neste período de pandemia.  
 

A palavra, a senhora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos informou que registrou 
a indicação de internet rural no mandato 
anterior, sendo também um dos projetos 
de sua campanha, onde foram feitas 
reuniões, correu atrás, buscou recurso e 
afirmou ter orgulho de fazer parte desta 
conquista. 
 

O senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves registrou 
agradecimento ao Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves pela instalação de 
rede de abastecimento de água na 
comunidade Ponte Nova.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que o Setor de Obras da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves conclua a obra de manutenção da 
estrada até a comunidade da Jacuba.  
 

A senhora vereador Sábatha Resende 
Chaves solicitou informações se o 
Executivo Municipal de Coronel Xavier 
Chaves está depositando lixo do cemitério 
na área desapropriada da antiga 
SEMENGE.  
 

A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves solicitou ao Executivo Municipal 
respostas das indicações registradas pelos 
vereadores desta Casa Legislativa.  
 

O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou reclamação de um morador da 

comunidade de São Caetano, senhor 
Ibrain, no qual relatou que foi atendido por 
uma médica do setor de saúde do 
Município de Coronel Xavier Chaves, mas 
não foi devidamente examinado e que 
somente após procurar atendimento na 
cidade de Resende Costa foi retirado um 
pedaço de piso no olho do mesmo e 
questionou se os atendimentos dos 
médicos do setor de saúde do Município 
de Coronel Xavier Chaves estão sendo 
realizados presencialmente.  
 

Reclamação registrada pelo senhor 
vereador Hélio Márcio Neves referente ao 
tratamento dado pelo servidor Marcos 
Antônio de Arvelos ao funcionário 
responsável pelo sistema de 
abastecimento de água de São Caetano 
em uma manutenção de entupimento da 
rede feita pelos mesmos e informou que a 
solicitação sobre o critério para nomeação 
de encarregado do Setor de Obras 
registrada se referia ao servidor citado. 
 

Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 373 (trezentos e setenta e três). 
 

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*: 
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 31/08/2021: 
Ofícios expedidos: 286; 
Correspondências, e-mails, e ofícios 
recebidos/protocolados: 263. 
 
Balancete analítico da Câmara 
Municipal até 31/08/2021: 
 

DESCRICAO 
ORÇ. 
INICIAL 

ATÉ O 
MÊS 

RECEITA - TRANSFERÊNCIA 
AO LEGISLATIVO 

633.600,00 422.400,00  

DESPESAS CORRENTES 498.960,00 159.708,69  

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

397.380,00 143.402,80  

APLICAÇÕES DIRETAS 397.380,00 143.402,80  

CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO 

25.850,00 0,00  

VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 

310.570,00 119.096,13  

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.960,00 24.306,67  

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

101.580,00 16.305,89  

APLICAÇÕES DIRETAS 101.580,00 16.305,89  

DIÁRIAS - CIVIL 5.700,00 190,00  

MATERIAL DE CONSUMO 20.400,00 7.879,41  

PREMIAÇÕES CULTURAIS, 
CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, 
DESPORTIVAS, OUTRAS 

1.540,00 0,00  

PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO 

2.900,00 0,00  

OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 

13.940,00 0,00  

OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

52.800,00 8.236,48  

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4.300,00 0,00  

DESPESAS DE CAPITAL 134.640,00 5.605,00  

INVESTIMENTOS 134.640,00 5.605,00  

APLICAÇÕES DIRETAS 134.640,00 5.605,00  

OBRAS E INSTALAÇÕES 12.700,00 0,00  

EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 

92.740,00 5.605,00  

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 29.200,00 0,00  

DESPESA TOTAL 633.600,00 165.313,69 

SALDO ATUALIZADO  257.086,31 
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