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Chaves - MG 
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Andréia Inês de Andrade Sousa - Rede 
Bárbara Maria Praia Santos - PSDB 
Carlos Roberto Jesus da Silva - Rede 
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Lílian Cecília Jaques – PSDB 
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Wenerson José do Nascimento - PSDB 
Whering Aires Cardoso – PSDB 
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Presidente – José de Fátima Aparecida 
Chaves 
Vice-Presidente – Sábatha Resende 
Chaves 
Secretária – Bárbara Maria Praia Santos 
Suplente de Secretária – Andréia Inês de 
Andrade Sousa 
 

Contato 
 

Telefone: (32) 3357-1344 
E-mail: contato@camaracxc.mg.gov.br 
Website: www.camaracxc.mg.gov.br/site/ 
 

Servidores 
Dra. Carolina Almeida Resende – 
Assistente Jurídica do Legislativo 
Gilsinei Chaves – Oficial Administrativo 
do Legislativo 
 

Setembro / 2021 
 

5ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 13 de setembro 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, Sábatha Resende 
Chaves, Wenerson José do Nascimento 
e Whering Aires Cardoso, e por 
videconferência, Hélio Márcio Neves e 
Lílian Cecília Jaques.  
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende, Tobias Eduardo Chaves 
Resende Santos, Jaber Jose de 
Mendonça, Edmilson Martins de Mendonça 
Santos e Luiz Antônio Xavier.  
 

Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária 
do 2º período de 2021, realizada aos trinta 
dias do mês de agosto de dois mil e vinte e 
um. 
 

Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.242, de 10 de setembro de 2021, 
que “Autoriza abertura de crédito especial 
e dá outras providências”, visando 
conceder contribuição financeira à 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
de Coronel Xavier Chaves, no presente 
exercício até o valor de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais) para cobertura de 
despesas com a restauração da Igreja 
Nossa Senhora do Rosário.  
 

Solicitação registrada pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso que 
solicitou a construção de banheiros 
masculino e feminino no espaço localizado 
na parte de baixo da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário, com revestimento em pedra 
para não descaracterizar o estilo histórico 
da Igreja de Pedra, abertura da Casa de 
Cultura nos finais de semana e feriado, 
com colocação de funcionário para cobrir 
férias no local e abertura do banheiro do 
Coreto ao público.  
 

Projeto de Lei nº 1.243, de 10 de 
setembro de 2021, que “Autoriza abertura 
de crédito suplementar e dá outras 
providências”, objetivando proceder a 
abertura de crédito suplementar até o valor 
total de R$1.290.371,45 (Hum milhão, 
duzentos e noventa mil e trezentos e 
setenta e um reais e quarenta e cinco 
centavos) no presente exercício aprovado 
por unanimidade depois de uso da palavra 
pelos representantes do Executivo 
Municipal, Luiz Antônio Xavier, Jaber Jose 
de Mendonça, Edmilson Martins de 
Mendonça Santos e Tobias Eduardo 
Chaves Resende Santos, e deliberação 
em Plenário. 
 

Aprovação por unanimidade 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”.  
 

Ofício nº 220/2021 da Secretaria Municipal 
de Saúde que responde ao Ofício nº 
296/2021 desta Câmara Municipal exposto 
na ordem do dia.  
 

Indicações registradas pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: 
_ Indicação nº 88/2021 que requer que 
seja realizada uma reestruturação e ou 
readequação dos locais de atendimento 
médico nas comunidades rurais “São 
Caetano, Planalto de Fátima e Água 
Limpa’ (Justificativa: Os locais de 
atendimento médico de algumas 
comunidades rurais, dentre elas São 
Caetano, Planalto de Fátima e Água Limpa 
estão necessitando de reforma e/ou 
reestruturação para o retorno dos 
atendimentos nessas comunidades, para 

que atendam as condições sanitárias 
necessárias ao atendimento médico); _ 
Indicação nº 89/2021 que visa à 
implantação do Programa Saúde do 
Trabalhador no município de Coronel 
Xavier Chaves (Justificativa: A saúde 
ocupacional tem por objetivo cuidar de 
hábitos que influenciam diretamente no 
desempenho do trabalhador. Nesse 
sentido faz-se necessário a avaliação e 
monitoramento dos servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves com vistas a antecipar 
diagnósticos de doenças que interfiram na 
qualidade de vida e no desempenho das 
suas atividades); _ Indicação nº 90/2021 
que objetiva implantar no município de 

Coronel Xavier Chaves o Programa Saúde 
do Homem (Justificativa: O Programa de 
Saúde do Homem visa sensibilizar e 
promover ações que contribuam 
significativamente para a compreensão e 
adesão do homem à necessidade dos 
cuidados com a saúde. Nesse sentido faz-
se necessário facilitar e ampliar o acesso 
da população masculina aos serviços de 
saúde); _ Indicação nº 91/2021 que 
solicita a implantação do Plano de Cargos 
e Salários para os servidores da prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
(Justificativa: A implantação do Plano de 
Cargos e Salários dentro de qualquer 
organização mostra-se extremamente 
benéfica, e no serviço público não é 
diferente, uma vez que melhora a 
qualidade do serviço prestado pelo 
individuo investido no cargo, analisando 
objetivamente seu desempenho. Ao 
incentivar a capacitação técnica, o servidor 
se sentirá mais motivado e valorizado 
dentro do serviço e consequentemente 
resultará na melhoria da produtividade, 
pois terá conhecimento de do seu projeto 
de desenvolvimento profissional e 
financeiro); _ Indicação nº 92/2021 que 
requer que seja feita irrigação nas estradas 
da comunidade de Pinheiros e Água Limpa 
(Justificativa: A presente indicação se faz 
necessária no intuito de evitar problemas 
respiratórios provocados pelo excesso de 
poeira em períodos de estiagem, através 
da irrigação das estradas das 
comunidades supracitadas); e _ Indicação 
nº 93/2021 que solicita que seja vista a 
possibilidade de fazer uma reforma e 
adaptação no local onde funcionava a 
antiga cantina da SEMENGE para ser 
utilizado para implantação de um Lar Dia 
para idosos (Justificativa: A construção de 
um Lar Dia no município, demanda de um 
local apropriado, e de fácil acesso para os 
idosos. O local em questão cumpre essas 
demandas, pois é amplo, de fácil 
acessibilidade, tem uma extensa área 
verde e já é uma obra em um espaço 
publico, com praticamente 50% de 
execução pronta. Esta indicação se 
justifica, considerando que a implantação 
do Lar dia é uma necessidade dos nossos 
munícipes a fim de proporcionar melhor 
qualidade de vida, e está no plano de 
governo municipal). 
 

A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa complementou a Indicação 
nº 89/2021 que objetiva “Implantação do 
Programa Saúde do Trabalhador no 
município de Coronel Xavier Chaves” 
devendo ser desenvolvida, a princípio, 
para os servidores públicos municipais e 
depois ser estendida aos demais 
trabalhadores do Município de forma geral.  
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva registrou as seguintes: _ 
Indicação nº 94/2021 (Os moradores da 

comunidade dos Pinheiros solicitaram que 
a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves jogue mais água nas ruas da 
comunidade, uma vez que os mesmos 
estão reclamando que está sendo jogada 
água em outras comunidades e a mesma 
necessita deste serviço); e _ Indicação nº 
95/2021 (O senhor Inácio da comunidade 
do Quebra Machado está solicitando que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves tome providência referente ao 
abastecimento de água de sua residência, 
uma vez que está uma semana sem água).  
 

O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva também relatou ter recebido 
reclamação sobre possível problema 
ambiental de despejo de esgoto da cidade 
de Resende Costa no leito do rio que 
chega até a cachoeira do Baú.  
 

O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva parabenizou ao senhor Whering 
Aires Cardoso pela atitude em apostar na 
cidade através de seu empreendimento.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou reclamação de uma moradora de 
Coronel Xavier Chaves que não encontrou 
nenhum taxista no ponto de táxi no final de 
semana passada, que somente o senhor 
Carlos Roberto Jesus da Silva estava no 
local, mas com viagem marcada, que 
também relatou que entrou em contato 
com alguns taxistas e que um deles lhe 
disse que não compensava se descolar até 
o ponto para fazer o transporte até o bairro 
Vila Fátima.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
parabenizou ao senhor Guilherme Scheidt 
Figueiredo e ao professor Sensei Rafael 
Oliveira Mendonça Martins da Academia 
Bauer Life pelo apoio ao projeto social de 
aulas de Jiu-Jitsu desenvolvido no 
Município Coronel Xavier Chaves e à 
Comitiva Coice de Mula pelo evento 
realizado no final de semana em Coronel 
Xavier Chaves.  
 

Solicitação registrada pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso que 
requer informações sobre a previsão para 
início de obra de reforma do Centro de 
Saúde Geraldo de Souza.  
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Dedetização do cemitério 
municipal, devido à existência de baratas 
no local; _ Instalação de um mata-burro 
próxima a residência da Aline no Brumado; 
_ Adequação da antiga escola do Brumado 
em local para atendimento médico; e _ 
Reforçou a solicitação de manutenção das 
lâmpadas do trevo da cidade de Coronel 
Xavier Chaves, devido ao risco de 
acidentes no local.  
 

A senhor vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos parabenizou e comentou sobre a 
realização do evento de ciclismo “Trilhando 
Caminhos de São Tiago” realizado no dia 
05 de setembro de 2021.  
 

A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Estude a possibilidade de 
regularização da extensão da Rua da 
Saudade, com calçamento da referia via; _ 
Instalação de poços artesianos em todas 
as comunidades que ainda não possuem 
abastecimento de água; _ Criação de um 
Polo Industrial no Município de Coronel 
Xavier Chaves a fim de gerar mais 
empregos; _ Construção de parquinhos de 
madeira nas praças do Município e zona 
rural; _ Criação de um folheto com guia de 
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informações turísticas a ser disponibilizada 
na Casa de Cultura do Município 
objetivando orientação ao turista; _ 
Instalação de placas de identificação das 
esculturas e bens do Município de Coronel 
Xavier Chaves; _ Criação do Programa de 
Educação Emocional na Escola Municipal 
de Coronel Xavier Chaves após o retorno 
das aulas; e _ Inclusão de isenção de 
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano 
aos portadores de doenças graves e 
incuráveis na Lei Municipal nº 1.146, de 27 
de junho de 2016, que concede isenção do 
IPTU, sobre imóvel integrante do 
patrimônio de portadores de Neoplasia 
Maligna (Câncer) ou seus dependentes.  
 

O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou “Moção de Aplauso” 
à Equipe de Brigadistas de Coronel Xavier 
Chaves, pelo combate ao incêndio na 
Serra de São José, destacando o trabalho 
voluntário realizado.  
 

O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento solicitou que o Executivo 
Municipal de Coronel Xavier Chaves avalie 
o serviço prestado pelo CIGEDAS – 
Consórcio Intermunicipal de Gestão e 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável 
das Vertentes na manutenção do sistema 
de iluminação pública de Coronel Xavier 
Chaves, devido a reclamações no 
atendimento e demora na manutenção.  
 

A senhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
registrou indicações verbais, conforme a 
seguir: _ Instalação de um novo poço 
artesiano na comunidade do Quebra 
Machado para atender a demanda de 
abastecimento de água; e _ 
Desenvolvimento de uma campanha de 
conscientização de economia de água nas 
comunidades rurais atendidas pelo 
Executivo Municipal, considerando a 
finalidade de uso doméstico.  
 

Registro de agradecimento pelos 
vereadores do Partido Rede 
Sustentabilidade ao Executivo Municipal 
de Coronel Xavier Chaves pela 
implantação de nova Equipe de Saúde da 
Família com sede que será instalada na 
área rural do município, conforme 
indicação registrada no início da 
Legislatura.  
 

A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou agradecimento 
ao Executivo Municipal de Coronel Xavier 
Chaves pela obra de recapeamento da 
Avenida Nossa Senhora de Fátima.  
 

A senhor vereador Andréia Inês de 
Andrade Sousa parabenizou e agradeceu 
a toda equipe de enfermagem do setor de 
saúde do Município de Coronel Xavier 
Chaves responsável pela campanha de 
vacinação contra o novo coronavírcus 
COVID-19 pelo trabalhado realizado, 
considerando que está sendo finalizada a 
primeira etapa da campanha de 
imunização do público alvo acima de 
dezoito anos.  
 

O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a limpeza em 
cada local de atendimento médico na zona 
rural, devido ao retorno deste serviço.  
 

O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva registrou a indicação verbal que 
solicita que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça uma 
campanha de divulgação para a população 
sobre a Lei Municipal nº 1.146, de 27 de 
junho de 2016, que “Concede isenção do 

Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), sobre imóvel integrante do 
patrimônio de portadores de Neoplasia 
Maligna (Câncer) ou seus dependentes, e 
dá outras providências”.  
 

Solicitação registrada pelo senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva 
que solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves cobre das 
empresas a sinalização com cones e fitas 
em todas as obras que as mesmas 
executam para o Município, visando evitar 
acidentes nas mesmas.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a construção 
de um novo amarrador de cavalos no 
espaço onde foi feita a limpeza próximo ao 
Rio do Mosquito com sombra e cocho com 
água, uma vez que os animais ficam 
expostos ao sol no amarrador localizado 
em frente ao Centro de Saúde Geraldo de 
Souza. 
 

Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 374 (trezentos e setenta e quatro) 
 
61ª (sexagésima primeira) sessão de 
Audiência Pública –  
Data: 21 de setembro de 2021 
 

 
 

 
 

 
 
Presença no Plenário dos vereadores 
Bárbara Maria Praia Santos, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves, José de Fátima Aparecida Chaves e 
Wenerson José do Nascimento e de forma 
virtual os vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Lílian Cecília Jaques e 
Whering Aires Cardoso. 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves, e por videconferência, 
Aparecida Fátima de Almeida Resende, 
Maura Chaves Sousa Pinto e Carolina 
Almeida Resende.  
 

Finalidade da audiência pública: realizada nos 
termos do parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000. 
 

Ofício nº 152/2021 da Secretária Municipal de 
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente, Clélia Soares de Assis, que 
solicitou dispensa de participar da presente 
sessão uma vez que foi nomeada 
recentemente no cargo.  
 

E-mail da Secretária Municipal de Saúde, 
Joelma Conceição Resende, que encaminha 
relatório referente ao 2º quadrimestre da 
Secretaria Municipal de Saúde, que também 
informa que não participará da presente 
audiência pública pelo fato de estar de férias e 
se coloca à disposição na Secretaria 
Municipal de Saúde, através de ofício ou 
pessoalmente, para responder a quaisquer 
dúvidas e fazer esclarecimentos que se 
fizerem necessários a partir do dia vinte e seis 
de setembro.  
 

A Secretária Municipal de Assistência Social, 
Maura Chaves Sousa Pinto, fez a 
apresentação virtual de relatório de atividades 
desenvolvidas durante os meses do segundo 
quadrimestre do ano de 2021.  
 
A Secretária Municipal de Educação, 
Aparecida Fátima de Almeida Resende, 
apresentou, por videochamada, relatório das 
principais atividades realizadas pelo serviço 
municipal de Saúde sobre o período de maio 
a agosto de 2021.  
 
Relatório da execução orçamentária do 
Município de Coronel Xavier Chaves sobre o 
segundo quadrimestre de dois mil e vinte e 
um encaminhado pelo Contador Municipal, 
Jaber José de Mendonça,. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
375 (trezentos e setenta e cinco) 
 
6ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 27 de setembro de 2021 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
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, Sábatha 
Resende Chaves, Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso, e 
por videconferência, Lílian Cecília Jaques.  
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida Resende e 
João Pedro Sousa Camargos.  
 
Retificada e aprovação da ata da 5ª reunião 
ordinária do 2º período de 2021, realizada aos 
treze dias do mês de setembro de dois mil e 
vinte e um.  
 
Projeto de Lei nº 1.244, de 24 de agosto de 
2021, que “Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do 
Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá 
outras Providências”, e Emendas de autoria 
do Executivo Municipal que altera a redação 
do inciso II do art. 3º e dos artigos 18 e 19 do 
Projeto de Lei nº 1.244/2021, conforme Ofício 
nº 157/2021, obtiveram aprovação pelos 
vereadores presentes, após uso da palavra 
pelo Procurador Geral, João Pedro Sousa 
Camargos, e deliberação em Plenário.  
 
Tramitação d Projeto de Lei nº 151, de 22 de 
setembro de 2021, de autoria do senhor 
vereador Whering Aires Cardoso, que 
denomina como “Área de Lazer e Convivência 
Olímpio Teixeira de Castro - Limpinho” o 
logradouro publico localizado no Bairro Vila 
Fátima em município de Coronel Xavier 
Chaves, depois de pedido de vista pelo 
senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento.  
 
Tramitação o Projeto de Lei nº 152, de 27 de 
setembro de 2021, de autoria de todos os 
vereadores, que denomina como “Prédio 
Prefeito Helder Sávio Silva” o logradouro 
publico localizado na Rua Padre Reis, nº 84, 
Centro em Coronel Xavier Chaves - MG.  
 
Votos de Pesar, subscrito por todos os 
vereadores, pelo falecimento do senhor 
Helder Sávio Silva no dia 14 de setembro de 
2021 (Helder Sávio Silva, nascido em 14 de 
julho de 1963, era servidor público municipal 
em atividade e foi prefeito do Município de 
Coronel Xavier Chaves por quatro mandatos. 
Tomados de uma profunda tristeza, neste 
momento de dor, ressaltamos a perda 
irreparável deste homem exemplar que 
sempre procurou servir a comunidade 
Xavierense com muita honra e dignidade. 
Externando tristeza e dor, nós vereadores 
colocamos esta casa ao inteiro dispor dos 
familiares, neste período de difícil 
transposição).  
 
Curso à distância de Controle da 
Administração Pública pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou Agradecimento ao 
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, 
Fúvio Olimpio de Oliveira Pinto, pelo início da 
obra de manutenção do calçamento da Rua 
Geraldo Passarini no Bairro Vila Mendes.  
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Indicações registradas pelo senhor vereador 
Hélio Márcio Neves registrou as seguintes 
indicações: _ Indicação nº 96/2021 que 
solicita que a Prefeitura Municipal instale um 
para-raio perto da caixa d'água da 
comunidade de São Caetano (Justificativa: Os 
moradores perto dessa caixa d'água estão 
com medo dos raios que estão caindo nesse 
local no período chuvoso, e também está 
dando problema na bomba); e _ Indicação nº 
97/2021 que requer que a Prefeitura Municipal 
conserte o ponto de ônibus na comunidade do 
Quebra-Machado em frente o bar do Donizete 
(Justificativa: O ônibus quando para neste 
ponto, quase que a metade dele fica dentro do 
asfalto, podendo causar acidentes).  
 
Os vereadores Hélio Márcio Neves e Lílian 
Cecília Jaques solicitaram que a empresa 
Resende Turismo refaça a guarita de ponto de 
ônibus às margens da rodovia MG-383, 
próxima à comunidade dos Olhos D’Água, 
considerando que a mesma foi destruída por 
ônibus da empresa e foi construída uma 
guarita provisória no local.  
 
Indicações registradas pelo senhor vereador 
Carlos Roberto Jesus da Silva: _ Indicação nº 
98/2021 que solicita que a Prefeitura 
Municipal faça a manutenção da escadaria da 
pinguela da Fazenda (Justificativa: As 
fecheiras de lenha reclamaram sobre 
problemas nos degraus da pinguela, podendo 
causar acidentes no local); e _ Indicação nº 
99/2021 que solicita que a Prefeitura 
Municipal através da Assistência Social 
execute projeto de construção de casas 
populares no Município (Justificativa: Há uma 
grande demanda habitacional para a 
população carente em nossa cidade, 
necessitando de apoio do poder público 
municipal junto aos órgãos competentes para 
sanar esta necessidade).  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Obra de ampliação do velório 
municipal ou adequação do mesmo com 
construção de uma nova porta, objetivando 
melhoria de entrada e saída de pessoas no 
local; _ Seja avaliada a demanda de 
circulação de meio de transporte com retorno 
para a população da zona rural a ser realizada 
uma vez por semana ou a cada quinze dias, 
possibilitando o acesso desta população às 
compras, pagamentos de contas e outros, ou 
autorização para uso dos veículos escolares 
nos horários que não têm estudantes; e _ 
Legalização do retorno do enterro de animais 
ruminantes e equinos mortos no Município.  
 
Votos de Pesar registrado pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves pelo 
falecimento da senhora Rute Assunção Lara e 
destacou sua atuação junto ao Bairro Vila 
Mendes. 
 
Solicitação de informações registrada pela 
senhora vereadora Sábatha Resende Chaves 
sobre a quantidade e destinação das lixeiras 
adquiridas pela Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves. 
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
parabenizou à Prefeitura Municipal por estar 
completando os cargos vagos do concurso 
público vigente.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou providência urgente referente ao 
abastecimento de água da comunidade da 
Ponte Nova e informou que o senhor Donizete 
estaria à disposição para fechar o registro da 
usina de triagem e compostagem de lixo para 
não faltar água para os funcionários no outro 
dia.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que o Prefeito Municipal procure 
pessoalmente o proprietário do sítio onde foi 
construído muro no meio da via na 

comunidade do Quebra Machado localizada 
na via de acesso da comunidade de São 
Caetano à MGC-383, visando solucionar o 
problema o mais rápido possível.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou Moção de Congratulações 
pelo Dia do Professor aos professores da 
Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, aos 
professores da Escola Estadual Coronel 
Xavier Chaves, ao Maestro da Banda de 
Música Santa Cecília Jaime Luiz de 
Mendonça, aos professores da Associação 
Atlética Coroense, aos professores Juliano e 
Tales da “+ 3 Fit Academia” e à professora 
Flávia Nascimento do Espaço Fit Academia – 
Pilates.  
 
Moção de Congratulações registrada pela 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos ao Mestre de Música Fernando 
Augusto Sales Professor do Conservatório 
Estadual de Música Padre José Maria Xavier 
pelo Dia do Professor, destacando seu 
trabalho sério e competente. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
376 (trezentos e setenta e seis) 
 

Outubro / 2021 
 
7ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 11 de outubro 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, Sábatha 
Resende Chaves, Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso, e 
por videconferência, Hélio Márcio Neves. 
 

Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves e Carolina Almeida Resende.  
 

Retificada e aprovação da ata da 6ª reunião 
ordinária do 2º período de 2021, realizada aos 
vinte e sete dias do mês de setembro de dois 
mil e vinte e um. 
 

Aprovação da ata da 61ª (sexagésima 
primeira) sessão de Audiência Pública 
realizada pelos poderes Executivo e 
Legislativo em vinte e um de setembro de dois 
mil e vinte e um.  
 

Projeto de Lei nº 152, de 27 de setembro de 
2021, de autoria de todos os vereadores, que 
“Dá denominação a logradouro público e dá 
outras providências”, visando denominar 
como “Prédio Prefeito Helder Sávio Silva” o 
logradouro publico localizado na Rua Padre 
Reis, nº 84, Centro de Coronel Xavier Chaves, 
aprovado por unanimidade.  
 

Aprovação por unanimidade da Emenda 
Modificativa nº 12/2021, de autoria da 
senhora vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa, que modifica o parágrafo único do 
Artigo 6º do Projeto de Decreto Legislativo nº 
08/2021, que objetiva autorizar a retomada de 
forma gradual e monitorada de público no 
Plenário durante as reuniões, limitada ao 
número de 06 (seis) cadeiras no interior do 
recinto, desde que respeitadas as normas 
sanitárias como o uso de máscara, 
higienização das mãos com álcool em gel e o 
distanciamento entre os presentes, e do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 08, de 28 
de setembro de 2021, de autoria do 
Presidente da Câmara, que “Altera o 
parágrafo único do Artigo 6º do Decreto 
Legislativo nº 02, de 30 de março de 2020, e 
dá outras providências”, visando autorizar a 
retomada de forma gradual e monitorada de 
público no Plenário durante as reuniões, 
limitada ao número de cadeiras disponíveis 
dentro do recinto, desde que respeitadas as 
normas sanitárias como o uso de máscara, 
higienização das mãos com álcool em gel e o 
distanciamento entre os presentes. Também 
foi apresentada.  
 

Emendas Modificativas nº 11 e 13/2021 que 
modificam o artigo 1º do Projeto de Lei nº 
151/2021 foram retiradas de pauta pelo autor, 
senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento.  
 

Projeto de Lei nº 151, de 22 de setembro de 
2021, de autoria do senhor vereador Whering 
Aires Cardoso, que “Dá denominação a 
logradouro público e dá outras providências”, 
Emenda Modificativa nº 14/2021 que 
modifica o artigo 1º do Projeto de Lei nº 
151/2021, visando denominar como “Campo 
Society Olímpio Teixeira de Castro - 
Limpinho”, e Emenda Aditiva nº 09/2021, que 
adiciona o artigo 2º ao Projeto de Lei nº 
151/2021, objetivando denominar como “Pista 
de Caminhada Prefeito João Batista de 
Resende”, do Espaço Municipal de Lazer e 
Convivência do Bairro Vila Fátima, de autoria 
do senhor vereador Whering Aires Cardoso, 
obtiveram aprovação por unanimidade.  
 

Tramitação do Projeto de Lei nº 1.245, de 29 
de setembro de 2021, que “Institui o Plano 
Plurianual do Município de Coronel Xavier 
Chaves – MG para o quadriênio de 
2022/2025, e dá outras providências”. 
 

Projeto de Lei nº 1.246, de 29 de setembro 
de 2021, que “Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Coronel Xavier 
Chaves para o exercício financeiro de 2022”, 
encaminhado para a Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomadas de Contas.  

Expedientes expostos na ordem do dia: _ 
Relatório da Câmara dos Deputados sobre os 
recursos do orçamento da União pagos ao 
Município de janeiro a agosto de 2021; _ 
Prestação de contas da ARCEL – Associação 
Rural e Comunitária de Coronel Xavier 
Chaves sobre os meses de maio a agosto de 
2021; _ Convite da AMOVIM – Associação 
dos Moradores da Vila Mendes para uma 
reunião para organização da grade de 
programação da Rádio São Francisco; e _ 
Ofício nº 06/2021 da Associação Atlética 
Coroense que responde ao Ofício nº 262/2021 
de autoria dos vereadores Carlos Roberto 
Jesus da Silva e Wenerson José do 
Nascimento.  
 

Indicações registradas pelo senhor vereador 
José de Fátima Aparecida Chaves: _ 
Indicação nº 100/2021 que solicita que a 
coleta de lixo realizada pela Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves seja 
interrompida quando houver incidência de 
raios durante fortes tempestades, visando à 
prevenção de acidentes dos servidores 
alocados no setor; _ Indicação nº 101/2021 
que requer que o setor de obras da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves realize o 
corte ou a poda de uma árvore de óleo de 
grande porte localizada próxima à residência 
da senhora Erenilda no Conjunto Habitacional 
São Francisco de Assis; e _ Indicação nº 
102/2021 que solicita que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça o 
conserto de uma das grades de proteção do 
tubulão da Rua Prefeito João Batista de 
Resende (Rua da Granja), devido ao risco de 
acidentes com pedestres no local.  
 

O senhor vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves registrou Moção de Congratulações 
ao jovem atleta da equipe do Villa Nova de 
Nova Lima, Patrick Cruz de Moura Daniel, 
pela conquista do Campeonato Mineiro de 
Futebol 2021 – Módulo II.  
 

Indicações verbais registradas pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso: _ Que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves disponibilize roupas de motoqueiros 
para serem utilizados pelos servidores da 
coleta de lixo no período de chuva, uma vez 
que estas oferecem melhor proteção que as 
capas de chuva fornecidas; _ Vistoria na obra 
de recuperação da ponte do Rio do Mosquito, 
devido às chuvas que podem ter danificadas 
as estruturas que estão sendo construídas no 
local; _ Reforçou a indicação da senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves que 
solicitou o aumento do guarda corpo nas 
curvas próximas à ponte do Rio do Mosquito, 
devido ao risco de acidentes no local; _ 
Reestruturação do atendimento ao turista na 
Casa de Cultura e Igreja Nossa Senhora do 
Rosário nos finais de semana e feriado; e _ 
Que seja intercalada com a Feira na Praça, 
em outro final de semana, uma feira de 
produtos orgânicos da agricultura familiar 
como hortaliças e plantas ornamentais.  
 

Agradecimento registrado pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso à Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves pela 
substituição das lâmpadas por luminárias de 
LED na Rua Doutor Tobias, na Rua Cônego 
Antônio Carlos e instalação de mais uma 
luminária nos entroncamentos das Ruas 
Cônego Antônio Carlos com a Rua Major 
Mendonça e da Rua Doutor Tobias com a Rua 
Nossa Senhora do Carmo.  
 

O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves disponibilize um 
caminhão próprio para a coleta de lixo do 
Município, visando melhor segurança dos 
servidores alocados no serviço; _ Reforçou a 
indicação verbal registrada que solicitou a 
manutenção dos refletores do campo de 
futebol da Praça de Esportes Capitão José 
Anselmo; e _ Que seja feito levantamento de 
demanda para melhoria na iluminação pública 
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em toda a cidade de Coronel Xavier Chaves, 
devido há existência de ruas escuras, como a 
rua da residência do senhor José Camilo 
Costa no Bairro Nossa Senhora da 
Conceição.  
 

Os vereadores Wenerson José do 
Nascimento e Sábatha Resende Chaves 
registraram agradecimento à Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves pela 
construção de um parquinho de madeira no 
Espaço Municipal de Lazer e Convivência do 
Bairro Vila Fátima.  
 

A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves também afirmou que espera que 
outros parquinhos sejam construídos. 
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou a indicação verbal que 
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves tome providência referente ao 
escoamento de água de chuva em frente à 
residência da senhora Aparecida, mãe da 
Mariléia Assunção, na comunidade da 
Cachoeira.  
 

O senhor vereador Carlos Roberto Jesus da 
Silva registrou as seguintes indicações 
verbais: _ Providência referente ao bueiro 
entupido próxima a residência da filha do 
senhor Tenório na Rua João XXIII no Bairro 
Vila Fátima; _ Que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves requeira junto ao 
órgão responsável pela manutenção da 
iluminação pública do Município para que seja 
feita uma análise do sistema da Rua Prefeito 
João Batista de Resende, uma vez que 
existem várias lâmpadas queimadas no local; 
e _ Construção de uma pracinha com bancos 
e gramado no final da Rua Princesa Isabel no 
Bairro Vila Fátima.  
 

Agradecimento registrado pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa à 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves pelo início do atendimento médico 
nos sábados no Centro de Saúde Geraldo de 
Sousa no horário de 07:30 às 11:30 e 
destacou esta conquista para a população.  
 

Solicitação registrada pela senhora vereadora 
Andréia Inês de Andrade Sousa que também 
solicitou a possibilidade de extensão do 
serviço de atendimento no Centro de Saúde 
aos domingos. 
 

A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou a indicação verbal que 
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a aplicação de piso 
emborrachado no parquinho de madeira do 
Espaço Municipal de Lazer e Convivência do 
Bairro Vila Fátima, visando melhor segurança 
no local.  
 

Congratulações registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves à equipe 
da Unidade COVID do Município de Coronel 
Xavier Chaves pelo funcionamento no feriado 
de sete de setembro e no ponto facultativo do 
dia onze de outubro deste ano.  
 

O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou a indicação verbal que solicita que o 
setor de obras da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves resolva os problemas 
das estradas rurais no período da seca.  
 

O senhor vereador Hélio Márcio Neves pediu 
desculpas por não poder ter comparecido à 
inauguração do Espaço Municipal de Lazer e 
Convivência do Bairro Vila Fátima.  
 

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos parabenizou à Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves pela reinauguração da 
Feira na Praça que será realizada no segundo 
sábado do mês, valorizando o 
empreendedorismo no Município.  
 

O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento parabenizou a Associação 
Atlética Coroense, extensivo ao Presidente da 
entidade e funcionário Euducilei Carlos do 
Nascimento, pela conquista de duas equipes 

(Sub-17 e Coroense – campeã invicta) da 
categoria feminina no torneio realizado na 
cidade de Resende Costa no dia 10 de 
outubro de 2021, onde participaram nove 
equipes femininas, dentre elas das cidades de 
Andrelândia, Lagoa Dourada e Santa Bárbara 
do Tugúrio. 
 

Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
377 (trezentos e setenta e sete) 
 

8ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 25 de outubro 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, 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.  
 

Retificação e aprovação da ata da 7ª reunião 
ordinária do 2º período de 2021, realizada aos 
onze dias do mês de outubro de dois mil e 
vinte e um. 
 

Tramitação do Projeto de Lei nº 1.245, de 29 
de setembro de 2021, que “Institui o Plano 
Plurianual do Município de Coronel Xavier 
Chaves – MG para o quadriênio de 
2022/2025, e dá outras providências”, do 
Projeto de Lei nº 1.246, de 29 de setembro 
de 2021, que “Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Coronel Xavier 
Chaves para o exercício financeiro de 2022, e 
do Projeto de Lei nº 1.247, de 15 de outubro 
de 2021, que “Altera e inclui artigos na Lei 
Municipal nº 1.225, de 26 de novembro de 
2018, que institui o Código Tributário 

Municipal, e dá outras providências”, ficou em 
tramitação.  
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 09, de 18 
de outubro de 2020, que “Revoga e 
acrescenta dispositivos ao Decreto Legislativo 
nº 02, de 30 de março de 2020 que “Dispõe 
sobre medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento e contingenciamento, no 
âmbito do Poder Legislativo, da epidemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada 
pelo agente Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências” e alteração da redação 
do Art. 7º visando incluir apresentação de 
declaração ou atestado até a próxima reunião 
ordinária em casos de participar das reuniões 
de forma virtual por sintomáticos por Covid-19 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2021, 
obteveram aprovação por unanimidade.  
 

Tramitação do Projeto de Lei nº 1.248, de 21 
de outubro de 2021, que “Altera a Lei 
Municipal nº 1.194 de 13 de Dezembro de 
2017 e dá outras providências”, depois de 
pedido de vista pelo senhor vereador Whering 
Aires Cardoso.  
 

Indicações verbais registradas pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso: _ Que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves estude a possibilidade de implantação 
de cursos técnicos integrado com o ensino 
médio, visando inserção dos jovens no 
mercado de trabalho; e _ Que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves também 
estude a possibilidade de concessão de 
gratificação por periculosidade aos servidores 
da coleta de lixo, devido ao risco de acidentes 
com materiais perfurocortantes.  
 

Expedientes expostos na ordem do dia: _ 
Relatório da Câmara dos Deputados sobre os 
recursos do orçamento da União pagos ao 
Município de janeiro a setembro de 2021 (dois 
mil e vinte e um); e _ Ofício nº 21/2021 da 
Secretária Municipal de Assistência Social, 
Maura Chaves Sousa Pinto, que convida para 
o evento de apresentação dos resultados da 
primeira etapa do Projeto Desperta e 
Empreende Coronel Xavier Chaves. 
 

Moção de Congratulações registrada à 
Senhora Maria Teresa Boari e senhor Edmar 
Luiz Okamoto pela conquista do 1º lugar no 
13º Concurso Estadual do Queijo Minas 
Artesanal, nas categorias regional e estadual, 
promovido pelo Governo do Estado, por meio 
da EMATER-MG - Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais.  
 

Indicação nº 103/2021 registrada pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves 
que solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça manutenção dos 
passeios nas ruas do Bairro Vila Mendes. 
 

Indicação nº 105/2021 registrada pela 
senhora vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa que requer que sejam distribuídas 
máscaras para os alunos e funcionários da 
Escola Estadual Coronel Xavier Chaves 
(Justificativa: A presente indicação visa 
prevenir a disseminação do vírus além de 
assegurar a continuidade do funcionamento 
da escola com melhores condições de 
permanência dos estudantes. A máscara é 
uma barreira de proteção de uso individual e 
deve ser trocada de acordo com o protocolo 
sanitário. Sendo item fundamental para 
minimizar a contaminação no ambiente 
escolar com secreções respiratórias geradas 
pelo convívio social).  
 

Indicações registradas pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: _ 
Indicação nº 104/2021 que solicita que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves busque agilizar a finalização da obra 
da Rua São Vicente, priorizando os passeios, 
pois têm sido relatados muitos transtornos em 
decorrência da não finalização deste passeio; 
e _ Indicação nº 106/2021 que requer que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves construa um quebra-mola na rua de 
terra que dá acesso à Rua Francisco Basílio 

dos Santos, pois muitos carros estão 
passando em alta velocidade no local.  
 

Os vereadores Hélio Márcio Neves e Whering 
Aires Cardoso solicitaram que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
disponibilize um trator com carreta carregada 
com terra e funcionários para que seja feito o 
serviço de tapar buracos e conservação de 
estradas rurais onda não há a necessidade de 
utilização de máquina de grande porte.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou as seguintes indicações verbais: _ 
Que o setor de obras da Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves priorize os 
pequenos serviços da área, visando dinamizar 
a demanda; _ Reparo do calçamento da 
estrada que liga as comunidade dos Correias 
ao Brumado, próximo a propriedade do 
senhor Cláudio; _ Que seja jogado cascalho 
no local onde foi passada a moto-niveladora 
na estrada que liga as comunidade dos 
Correias ao Brumado; _ Cascalhamento do 
trecho conhecido como Corredor do Brumado, 
devido ao risco de acidente no local; _ Que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves estude a possibilidade de concessão 
de transporte por van uma vez por dia, com 
linha na parte da manhã e à tarde, para 
atender a demanda dos trabalhadores do 
Município; e _ Possibilidade de construção de 
um campo de futebol e instalação de 
aparelhos de ginástica no loteamento Parque 
dos Ipês.  
 

Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que 
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a manutenção do 
calçamento da estrada que dá acesso ao 
Cuba no trecho da antiga pedreira até a 
propriedade do senhor José Guilherme 
Jaques. 
 

Solicitações verbais registradas pelo senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva: _ 
Que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves faça vistoria no calçamento na 
comunidade da Cachoeira, devido ao 
afundamento em alguns pontos que foram 
colocados bueiros de escoamento de água 
pluvial; _ Solicitou, em nome de todos os 
vereadores desta Casa Legislativa, que a 
Viação Presidente faça o retorno dos horários 
das linhas que atende ao Município de 
Coronel Xavier Chaves, devido à defasagem 
do transporte de passageiros provocada pelo 
corte de alguns horários e linha, como a do 
Fumal, e o retorno dos alunos de faculdade no 
próximo ano; e _ Que seja agendada uma 
reunião com a Viação Presidente e 
representantes dos poderes Executivo e 
Legislativo do Município de Coronel Xavier 
Chaves para sanar os problemas relatados.  
 

A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou a indicação verbal que 
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves, através do CRAS - Centro de 
Referência em Assistência Social ou setor de 
esportes, faça a aquisição de cinco bicicletas 
de trilha para serem disponibilizadas para a 
população para realização de passeios 
ciclísticos, com registro e termo de 
responsabilidade, visando incentivar o esporte 
e dar acesso aos que não têm condições de 
aquisição destas bicicletas.  
 

Gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 
378 (trezentos e setenta e oito) 
 

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. 
 

Expedientes da Secretaria da Câmara até 
31/10/2021: 
Ofícios expedidos: 383; 
Correspondências, e-mails, e ofícios  
recebidos/protocolados: 277. 


