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NOVEMBRO / 2021 
 

9ª Reunião Ordinária do 2º Período –  
Data: 08 de novembro 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. 
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende e João Pedro Sousa 
Camargos.  

 
Aprovação da ata da 8ª reunião 
ordinária do 2º período de 2021, 
realizada aos vinte e cinco dias do mês 
de outubro de dois mil e vinte e um. 

 
Aprovação por unanimidade do 
Projeto de Lei Complementar 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”, da 
Emenda Modificativa ao Art. 4º do 
Projeto de Lei nº 1.247, de 15 de 
outubro de 2021 e incisos II e V do Art. 
4º.  
 
Aprovação por unanimidade 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”, e da Emenda 
Modificativa que altera a redação dos 
incisos I e II do Art. 1º do Projeto de Lei 
nº 1.248/2021, conforme Ofício nº 
176/2021 da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves.  

 
Solicitação registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
que requer que a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves encaminhe 
os projetos de consciência ambiental 
que já foram desenvolvidos junto à 
Escola Estadual de Coronel Xavier 
Chaves e respectivos benefícios para a 
comunidade.  

 
Expediente da ordem do dia: _ Convite 
para a XIV SECON – Semana da 
Consciência Negra de Coronel Xavier 
Chaves a ser realizada de 15 a 20 de 
novembro de 2021; e _ Ofício nº 
22/2021 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social que faz convite para 
inauguração do projeto “Lar Dia de 
Coronel Xavier Chaves” a ser realizada 
no dia 09 de novembro de 2021.  

 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa informou sobre o 
funcionamento do projeto “Lar Dia” que 
terá início no salão da Sociedade de 
São Vicente de Paulo.  

 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso fez convite para o I Encontro 
de Carreiros de Coronel Xavier Chaves 
a ser realizado no dia quatorze de 
novembro de dois mil e vinte e um e 
solicitou apoio para a realização do 
evento.  

A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos registrou as seguintes 
indicações verbais: _ Reforçou a 
Indicação nº 84/2021 que solicitou a 
instalação de placas de sinalização de 
localização dos bairros e pontos 
turísticos de Coronel Xavier Chaves, 
visando agilizar esta identificação; _ 
Reforçou a Indicação nº 12/2021 que 
solicitou que seja feito um estudo para 
localização de um local apropriado para 
construção de uma pista de caminhada 
do Município de Coronel Xavier Chaves; 
e _ Instalação de um quebra-mola na 
entrada da cidade, próxima à oficina do 
Chico das Pedras, devido ao risco de 
acidente no local.  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou a indicação verbal que 
solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça obra de 
melhoria na estrada da comunidade dos 
Tabuões, considerando que faz algum 
tempo que mesma não tem 
manutenção.  
 
Indicação verbal registrada pelo senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva 
que solicitou que a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves faça troca da 
iluminação pública do Bairro Vila 
Fátima, uma vez que as ruas do bairro 
estão muito escuras.  
 
As vereadoras Bárbara Maria Praia 
Santos e Sábatha Resende Chaves 
parabenizaram à Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves pela 
implantação de internet via rede de wi-fi 
gratuita nas vias públicas cidade e 
destacaram a importância deste serviço 
para a população.  
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso reforçou a indicação que 
solicita a contratação de um atendente 
para recepção ao turista na Casa de 
Cultura e na Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, com carga horária de oito 
horas de quarta a domingo e 
parabenizou ao CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social do 
Município de Coronel Xavier Chaves 
pelo projeto social de Jiu-jitsu e ao 
professor e alunos do projeto pelo 
destaque na participação da 12ª Copa 
Barbacena de Jiu-jitsu realizada no dia 
07 de novembro de 2021.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa agradeceu à Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
pela implantação do projeto Lar Dia e 
destacou sua importância para os 
idosos de Coronel Xavier Chaves.  
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento parabenizou à Secretaria 
Municipal de Educação da cidade de 
Resende Costa pelo cancelamento da 
“semana do saco cheio”, não havendo a 
paralisação das atividades estudantis.  
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou Moção de 
Aplauso à senhora Joelma Conceição 
Resende pelos serviços prestados ao 
Município de Coronel Xavier Chaves 
como Secretária Municipal de Saúde. 

A Presidente da Comissão de 
Educação, Saúde e Assistência da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves, senhora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos, desejou boas 
vindas ao novo Secretário Municipal de 
Saúde de Coronel Xavier Chaves, 
senhor Claudiano Assunção. 
 
A senhora vereadora Lílian Cecília 
Jaques destacou a construção do CAT - 
Centro de Atendimento ao Turista na 
cidade de Resende Costa e reforçou a 
importância da melhoria na estrutura 
para atendimento ao turismo no 
Município de Coronel Xavier Chaves. 
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos solicitou posição da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves em relação à realização do 
carnaval antecipado (Carnaxachaça), 
edição de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
devido a questionamentos recebidos. 
 
Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 379 (trezentos e setenta 
e nove) 
 
10ª Reunião Ordinária do 2º Período 
–  Data: 29 de novembro 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, Lílian Cecília Jaques, 
Sábatha Resende Chaves, Wenerson 
José do Nascimento e Whering Aires 
Cardoso.  
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Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende, João Pedro Sousa 
Camargos, Gabriel José do 
Nascimento, Daniel Geraldo do 
Nascimento, Gilmar Jesus de Carvalho 
e Claudiano Assunção. 
 
Aprovação da ata da 9ª reunião 
ordinária do 2º período de 2021, 
realizada aos oito dias do mês de 
novembro de dois mil e vinte e um. 
 
A palavra foi usada pelo novo secretário 
municipal de saúde, senhor Claudiano 
Assunção, que se dispôs a ter um 
diálogo aberto com o Legislativo 
Municipal, relatou sobre demandas do 
setor e respondeu a alguns 
questionamentos dos vereadores.   

 
 
Aprovação por unanimidade, do Projeto 
de Lei nº 1.249¸ de 22 de novembro de 
2021, que “Autoriza celebração de 
convênio entre o Município de Coronel 
Xavier Chaves e o Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Polícia Militar, 
e dá outras providências”, visando 
aperfeiçoar a execução do policiamento 
ostensivo e a preservação da ordem 
pública no Município de Coronel Xavier 
Chaves, depois de uso da palavra pelo 
comandado do Destacamento da 
Polícia Militar de Coronel Xavier 
Chaves, Sargento Daniel Geraldo do 
Nascimento, pelo comandante do 
Pelotão da Polícia Militar de Resende 
Costa, 1º Tenente Gabriel José do 
Nascimento e deliberação em Plenário. 
 
Também foi registrada e entregue ao 
Sargento Daniel Gerald do Nascimento 
Moção de Congratulações à Polícia 
Militar de Minas Gerais pelos 20 anos 
do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (Proerd) no 38º 
Batalha da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais.  

 
 
Aprovação da Emenda Substitutiva nº 
02 que altera os Anexos do Projeto de 
Lei nº 1.245/2021 conforme Ofício nº 

189/2021 da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves, 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, Sábatha Resende Chaves e 
Wenerson José do Nascimento e 
reprovada pelo vereador Whering Aires 
Cardoso.  
 
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”, depois de pedido de vista 
pelo senhor vereador Whering Aires 
Cardoso.  
 
Aprovação por unanimidade do 
Substitutivo do Projeto de Lei 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”, 
conforme Ofício nº 188/2021 da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves protocolado em 26 de 
novembro de 2021.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 153, 
de 25 de novembro de 2021, de autoria 
do senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva, que “Institui o Dia da 
Bíblia no Município de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”, que 
institui no Município de Coronel Xavier 
Chaves o “Dia da Bíblia”, a ser 
celebrado no dia 11 (onze) de 
dezembro de cada ano, em todo 
território municipal, depois pedido de 
vista pela senhora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos.  
 
Tramitação o Projeto de Lei nº 1.250, 
de 25 de novembro de 2021, que 
“Altera a Lei Municipal nº 1.325 de 02 
de Julho de 2021 e dá outras 
providências”, objetivando revogar o 
artigo 15 e alterar os Anexos I, II e II da 
Lei Municipal nº 1.325/2021, que dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2022.  
 
O Presidente informou que a senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves foi 
indicada como representante da 
Comissão de Educação, Saúde e 
Assistência da Câmara Municipal de 
Coronel Xavier Chaves para participar 
como Delegada na Conferência 
Municipal de Educação para votação 
das propostas de emendas aos Eixos 
da IV CONAE - Conferência Nacional 
de Educação.  
 
Foi informado sobre a participação da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves na Solenidade em Honra a 
Nossa Senhora da Conceição no dia 06 
(seis) de dezembro de dois mil e vinte e 
um.  
 
Também foram expostos no expediente 
do dia, relatório da Câmara dos 
Deputados referente a recursos do 
orçamento da União pago ao Município 
de Coronel Xavier Chaves de janeiro a 

outubro de 2021 e carta de 
agradecimento da senhora Joelma 
Conceição Resende pela Moção de 
Aplauso registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do 
Nascimento.  
 
Moção de Pesar, subscrita por todos os 
vereadores, pelo falecimento da 
senhora Maria Magali Vale Rodrigues 
(Na última quarta-feira, 24 de 
novembro, a comunidade xavierense se 
despediu da ilustre cidadã Maria Magali 
Vale Rodrigues, uma grande professora 
que levou o nome da nossa cidade a ter 
destaque em diversas competições de 
redação. Chegou a receber do então 
Presidente da República Lula a 
medalha de ouro por sua participação 
nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. 
Uma grande profissional que dedicou a 
sua vida a gerações de xavierenses. 
Destaca-se também sua contribuição, 
abrilhantando os corais da cidade nas 
missas e em demais eventos).  
 
O senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves registrou a 
Indicação nº 107/2021 que solicita que 
a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a restauração e 
revitalização do Cruzeiro do Bairro Vila 
Fátima (Justificativa: O Cruzeiro do 
Bairro Vila Fátima se encontra bastante 
danificado, necessitando de obras de 
melhorias no local). 
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso registrou a Indicação nº 
108/2021 que requer que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
faça a inclusão de novos programas e 
projetos no exercício de 2022 (dois mil 
e vinte e dois) objetivando destinação 
de dotações para realização dos 
seguintes eventos: Encontro de 
Carreiros (Carros de Boi); Noite do Vinil 
(Encontro de colecionadores de discos 
de vinil); Encontro de Motos; e Encontro 
de Carros Antigos.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou as seguintes indicações: _ 
Indicação nº 109/2021 que solicita que 
se faça a reforma do posto de saúde 
João Natividade de Almeida em São 
Caetano, para que volte o atendimento 
médico na comunidade (Justificativa: O 
posto esta com problemas e por isso 
não está tendo atendimento médico); _ 
Indicação nº 110/2021 que requer que 
se construam dois banheiros na Igreja 
na comunidade de São Caetano 
(Justificativa: Os banheiros que lá 
existem estão em péssimo estado, sem 
possibilidade de uso); e _ Indicação nº 
111/2021 que solicita que se construa 
um vestiário no campo da comunidade 
da Cachoeira (Justificativa: Quando tem 
jogo os atletas trocam de roupa dentro 
do bar ou em ar livre na frente de outras 
pessoas).  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou a Indicação 
nº 112/2021 que solicita que seja 
solicitada à CEMIG (empreiteiras), a 
manutenção constante da rede elétrica 
nas comunidades rurais (Justificativa: 

Tem acontecido reclamações de 
usuários com relação a queda 
constante de energia nas propriedades 
rurais, causando prejuízos aos 
produtores rurais). 
 
O senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva registrou a Indicação nº 
113/2021 que solicita a reforma da 
estrada que dá acesso as propriedades 
da família Jaques na comunidade do 
Planalto de Fátima e reforma da 
pinguela do Rio Carandaí na 
comunidade do Planalto de Fátima, 
conforme reivindicado pelo senhor 
Cleison Carlos.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou a Indicação 
nº 114/2021 que solicita que seja 
retirada a cobrança da tarifa de 
iluminação publica de propriedades 
rurais onde não existe o serviço de 
iluminação publica (Justificativa: Alguns 
produtores rurais estão reclamando que 
estão pagando taxa de iluminação 
publica sem serem beneficiados por tal 
serviço).  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos registrou a indicação 
verbal que solicita que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
faça a extensão do sistema de 
monitoramento por câmeras de 
segurança para a zona rural do 
Município.  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves reforçou a Indicação nº 
104/2021 que solicitou 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.  
 
Reclamação registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves 
sobre o acúmulo de lixo no trevo da 
comunidade da Água Limpa, 
considerando que foi retirada lixeira no 
local e o intervalo do serviço de coleta 
na zona rural.  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves reforçou a indicação que 
solicita que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves buscar uma 
forma de convênio com empresa que 
possa voltar a fazer o enterro do gado, 
considerando que o mesmo é uma 
questão de saúde pública.  
 
O senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva reiterou sobre os 
problemas da falta de reconstrução dos 
passeios da Rua São Vicente no Bairro 
Vila Fátima.  
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso registrou Moção de 
Congratulações aos apoiadores “Zé 
Maria, Marcinho do Zé Carreiro, 
Francivaldo Reis, Vinícius Sousa 
Chaves, Edmar José de Sousa, 
Joaquim de Oliveira Valadão, Sérgio e 
Daniel Mendonça” pela realização do “I 
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Encontro de Carreiros de Coronel 
Xavier Chaves - MG”, realizado no dia 
quatorze de novembro de dois mil e 
vinte e um, destacando o trabalho 
voluntário e dedicação no evento.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos registrou Moção de 
Congratulações à Equipe Lagartixas 
Biker’s da cidade de Resende Costa 
pela realização do “3º Passeio Ciclístico 
das Lajes” no dia vinte e um de 
novembro de dois mil e vinte e um. 
Bárbara também parabenizou ao setor 
de obras da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves pela de 
recuperação das estradas rurais que 
ficaram um caos depois de um 
temporal, e realçou o trabalho árduo e o 
resultado espetacular.  
 
O senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva registrou Moções de 
Congratulações à Escola Municipal 
Sebastião Patrício Pinto, aos alunos 
Isaac Magalhães Maia dos Santos do 5º 
ano pela medalha de ouro, Ester 
Emanuelly de Jesus Silva do 5º ano 
pela medalha de prata, Marcela Caputo 
de Melo Santos do 5º ano pela medalha 
de prata, Fernanda Franchesca Goulart 
Assunção do 5º ano pela medalha de 
prata, Larissa Maria da Silva do 4º ano 
pela medalha de prata, Maria Eduarda 
Melo Bezerra do 4º ano pela medalha 
de prata e Raí Gabriel dos Santos do 4º 
ano pela medalha de prata, aos 
professores Cláudia Miranda de 
Carvalho passos, Simone Neves 
Vianini, Shirley Kathryn dos Santos, 
Ana Carolina Ferreira Passarini e 
Sâmalla Resende Urquisa, às 
supervisoras escolares Selma Duarte 
Reis e Fabiana Inácia de Oliveira, à 
Diretora Escolar Inês Maria Chaves de 
Mendonça, à Vice-Diretora escolar 
Maria de Fátima Vieira Vale Sousa e à 
Secretária Municipal de Educação, 
Aparecida Fátima de Almeida Resende, 
pela participação na 3ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas OBMEP – Nível A.  
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento parabenizou pela Feira na 
Praça que está sendo realizada na 
segunda semana do mês.  
 
Sugestão registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do 
Nascimento que sugeriu que os 
organizadores da Feira na Praça que 
realizem eventos para atrair mais 
pessoas.  
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso registrou Moção de Aplauso 
ao Grupo de Consciência Negra de 
Coronel Xavier Chaves – COSNEC pela 
realização do XIV SECON – Semana da 
Consciência Negra de Coronel Xavier 
Chaves realizada de 15 a 20 de 
novembro de 2021.  
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos parabenizou a toda equipe 
da Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves pela decoração e 
iluminação de Natal deste ano. 
 

Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 380 (trezentos e oitenta) 

 
DEZEMBRO / 2021 

 
1ª Reunião Extraordinária do 2º 
Período  
Data: 1º de dezembro 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, Lílian Cecília Jaques, 
Sábatha Resende Chaves, Wenerson 
José do Nascimento e Whering Aires 
Cardoso.  
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, João Pedro Sousa 
Camargos, Jaber José de Mendonça e, 
por videochamada, Carolina Almeida 
Resende.  
 
Aprovação por unanimidade 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”, após uso da 
palavra pelo contador municipal, Jaber 
José de Mendonça, o Projeto de Lei nº 
1.245/2021 obteve parecer favorável 
por unanimidade.  
 
Aprovado por unanimidade o Projeto 
de Lei nº 1.250, de 25 de novembro de 
2021, que “Altera a Lei Municipal nº 
1.325 de 02 de julho de 2021 e dá 
outras providências”, objetivando 
revogar o artigo 15 e alterar os Anexos 
I, II e II da Lei Municipal nº 1.325/2021, 
que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2022. 
 
Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 381 (trezentos e oitenta e 
um) 

 
11ª Reunião Ordinária do 2º Período 
– Data: 13 de dezembro 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, 
Whering Aires Cardoso e, por 
videochamada, Lílian Cecília Jaques.  
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende, João Pedro Sousa 
Camargos, Jaber José de Mendonça, 

Tobias Eduardo Chaves Resende 
Santos e Luiz Antônio Xavier.  
 

 
 
Retificação e aprovação da ata da 10ª 
reunião ordinária do 2º período de 2021, 
realizada aos vinte e nove dias do mês 
de novembro de dois mil e vinte e um.  
 
Aprovação da ata da 1ª sessão 
extraordinária do 2º período de 2021, 
realizada no dia primeiro de dezembro 
de dois mil e vinte e um.  
 
Projeto de Lei Complementar nº 
1.252, de 09 de dezembro de 2021, que 
“Autoriza a concessão de abono a título 
de rateio do Fundeb aos profissionais 
da educação básica da rede municipal e 
dá outras providências”, aprovado por 
unanimidade depois de uso da palavra 
pelo assessor jurídico do Executivo 
Municipal, João Pedro Sousa 
Camargos, e deliberação em Plenário.  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou a indicação verbal que 
solicita que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça mais 
contratações de professores de apoio 
especializado para a Escola Municipal 
Sebastião Patrício Pinto no exercício de 
2022 (dois mil e vinte e dois).  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos sugeriu que os 
profissionais da educação básica da 
rede municipal contemplados pelo 
abono a título de rateio do Fundeb 
façam divisão proporcional do abono 
aos demais funcionários da rede 
municipal de ensino que não foram 
beneficiados pelo rateio aprovado nesta 
Casa Legislativa. 
 
Aprovação por unanimidade do Projeto 
de Lei nº 1.253, de 10 de dezembro de 
2021, que “Dispõe sobre aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal de 
Turismo, criado pela Lei Municipal nº 
892 de 28 de Dezembro de 2009, e dá 
outras providências”, do Projeto de Lei 
Complementar nº 1.254, de 13 de 
dezembro de 2021, que “Altera a Lei 
Complementar nº 1.355 de 17 de 
Setembro de 2021 e dá outras 
providências”, e do Projeto de Lei n° 
1.251, de 07 de dezembro de 2021, que 
“Cria e delimita a área urbana isolada 
na comunidade do Quebra-Machado, e 
dá outras providências”.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 153, 
de 25 de novembro de 2021, de autoria 
do senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva, que “Institui o Dia da 
Bíblia no Município de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”, e da 
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Emenda Modificativa nº 15/2021, de 
autoria do senhor vereador Carlos 
Roberto Jesus da Silva, que modifica a 
redação do Artigo 1º do Projeto de Lei 
nº 153/2021, passando o Dia da Bíblia a 
ser celebrado no segundo domingo do 
mês de dezembro de cada ano, em 
todo território municipal. 
 
Aprovação por unanimidade do Projeto 
de Resolução nº 05, de 01 de 
dezembro de 2021, que “Aprova o 
cronograma de repasse financeiro da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves para o exercício de 2022 e dá 
outras providências”.  
 
Exposto em Plenário o Ofício nº 
195/2021 da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico que 
responde ao Ofício nº 399/2021 desta 
Casa Legislativa referente à 
informações sobre atividades e projetos 
realizados pelo “Programa Consciência 
Ambiental”.  
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso manifestou sobre a falta de 
instalação de placas de sinalização nas 
estradas rurais do Município de Coronel 
Xavier Chaves e da necessidade de 
reformas das pinguelas.  
 
Aprovação por unanimidade o 
Requerimento de autoria da senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves 
que solicita informações sobre a 
quantidade de lixeiras adquiridas pela 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves no exercício de 2021 (dois mil e 
vinte e um) e o local de instalação das 
mesmas.  
 
Os vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Carlos Roberto Jesus da Silva, 
Hélio Márcio Neves, José de Fátima 
Aparecida Chaves e Sábatha Resende 
Chaves registraram indicação de 
destinação proporcional do saldo em 
caixa deste Legislativo que será 
devolvido à Prefeitura Municipal do final 
do exercício de dois mil e vinte e um 
para a aquisição de uma ambulância 
tipo B. “Veículo indicado para suporte 
básico de vida, ou seja, transporte de 
pacientes com risco de vida, mas sem a 
necessidade de intervenção clínica no 
local” (Justificativa: As ambulâncias da 
frota municipal, são pequenas limitando 
o conforto e a qualidade na assistência 
prestada ao paciente. Nesse sentido a 
presente indicação se justifica pois uma 
ambulância maior destinada ao 
transporte Inter-hospitalar de pacientes 
com risco de vida  será uma importante 
melhoria na qualidade da assistência 
oferecida à população Xavierense).  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos registrou a indicação de 
destinação proporcional do saldo em 
caixa deste Legislativo que será 
devolvido à Prefeitura Municipal do final 
do exercício de dois mil e vinte e um 
para realização de obras de melhorias 
no Mirante localizado no Morro Bela 
Vista.  
 

O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou reclamação referente falta de 
manutenção no posto de saúde da 
comunidade de São Caetano, uma vez 
que os funcionários da Prefeitura 
Municipal não executaram o serviço por 
não terem levado a chave para abrir o 
local e não retornaram para fazer a 
manutenção.  
 
Reclamação registrada pelo senhor 
vereador Hélio Márcio Neves referente 
à liberação do seu filho para sair da 
escola para se vacinar contra a COVID-
19 e o cancelamento da aplicação da 
mesma na data 13 de dezembro de 
2021. 
 
Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 382 (trezentos e oitenta e 
dois) 
 
2ª Reunião Extraordinária do 2º 
Período  
Data: 17 de dezembro de 2021 
 

 
 

 
 

 
 
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, João Pedro Sousa 
Camargos, e, por videochamada, 
Carolina Almeida Resende.  
 

 
 
Presença no Plenário dos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa,  
 
Aprovação da ata da 11ª sessão 
ordinária do 2º período de 2021, 
realizada aos treze dias do mês de 
dezembro de dois mil e vinte e um.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto 
de Lei nº 1.255, de 14 de dezembro de 
2021, que “Dispõe sobre Programa 
Municipal de Incentivos à instalação, 
implantação, expansão e/ou ampliação 
de empresas, industrialização, 
comercialização e serviços no Município 
de Coronel Xavier Chaves/MG, e dá 
outras providências”, após uso da 
palavra pelo assessor jurídico do 
Executivo Municipal, João Pedro Sousa 
Camargos, e deliberação em Plenário.  
Aprovada por unanimidade a Emenda 
Modificativa que objetiva a alteração 
da redação do Projeto de Lei nº 1.255, 
de 14 de dezembro de 2021, com a 
inclusão da redação “Art. 2º da Lei 
14.133, de 1º de abril de 2021” ao caput 
do Art. 4º e correção da numeração dos 
incisos.  
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso informou que o Executivo 
Municipal irá adquirir uma ambulância 
semi-UTI para o setor de saúde do 
Município no próximo exercício 
conforme Indicação nº 14/2021. 
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa manifestou sobre a 
possibilidade de alteração da indicação 
conjunta registrada na sessão anterior 
referente à aquisição de uma 
ambulância tipo B, considerando a 
aquisição da mesma pelo Executivo 
Municipal com outros recursos 
financeiros. 
 
Votos de Pesar registrado pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves pelo falecimento do senhor 
José Valentin da Silva.  
 
Ofício nº 202/2021 da Secretaria 
Muncipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente que responde ao Ofício nº 
426/2021 que encaminhou 
requerimento sobre aquisição e 

instalação de lixeiras exposto em 
Plenário. 
Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 383 (trezentos e oitenta 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. 
 
Público no Plenário 
 
Limite de público no Plenário durante a 
pandemia: 
06 Pessoas, nos termos do Decreto 
Legislativo Nº 08/2021, que “Dispõe 
sobre medidas de prevenção ao 
contágio ao Coronavírus - COVID-19”. 
 
Expedientes da Secretaria da Câmara 
até 31/12/2021: 
 
Ofícios expedidos: 437; 
Correspondências, e-mails, e ofícios  
recebidos/protocolados: 305. 
 
Balancete analítico da Câmara 
Municipal de 01/01/2021 a 31/12/2021: 
 

DESCRICAO 
ORÇ. 
INICIAL 

ATÉ O 
MÊS 

RECEITA - TRANSFERÊNCIA 
AO LEGISLATIVO 

633.600,00 633.600,00  

DESPESAS CORRENTES 498.960,00 246.041,88  

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

397.380,00 222.552,24  

APLICAÇÕES DIRETAS 397.380,00 222.552,24  

CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO 

25.850,00 0,00  

VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 

310.570,00 184.503,82  

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.960,00 38.048,42  

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

101.580,00 23.489,64  

APLICAÇÕES DIRETAS 101.580,00 23.489,64  

DIÁRIAS - CIVIL 5.700,00 220,00  

MATERIAL DE CONSUMO 20.400,00 9.392,95  

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 13.876,69  

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 633.600,00 251.646,88 

SALDO ATUALIZADO  381.953,12 
 

 


