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JANEIRO / 2022 
 

1ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 18 de janeiro de 2022 
 

 
 

 
 

 

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, 
Wenerson José do Nascimento e, por 
videochamada, Whering Aires 
Cardoso. 

 
 

Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, João Pedro Sousa 
Camargos, Geovania de Aparecida Pio, 
Everton José de Sousa, Daniel Maia de 
Guadalupe, André Eduardo Longati, 
Gilberto de Souza, Arthur Santos 
Longati e, por videochamada, Carolina 
Almeida Resende. 
 
Foi lida a ata da 2ª reunião 
extraordinária do 2º período de 2021, 
realizada aos dezessete dias do mês de 
dezembro de dois mil e vinte e um.  
Usando da palavra, a senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa solicitou retificação da ata da 
sessão anterior referente à alteração da 
indicação conjunta e informações sobre 
o andamento do processo de aquisição 
de uma ambulância tipo B pela 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves. Após retificação a ata da 2ª 
reunião extraordinária do 2º período de 
2021 foi aprovada. 
 
O Presidente deixou em tramitação o 
Veto à Proposição de Lei nº 1.348, de 
13 de dezembro de 2021, que “Cria e 
delimita a área urbana isolada na 
comunidade do Quebra-Machado, e dá 
outras providências”, nos termos do 
Ofício nº 213/2021 da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves, 
depois de uso da palavra pelo senhor 
André Eduardo Longati, pelo assessor 
jurídico do Executivo, João Pedro 
Sousa Camargos e debate em Plenário.  
 
Tramitação, a pedido do senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva, 
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 Emenda 
Modificativa nº 15/2021. 
 
Foi apresentado em pauta Relatório 
sobre o índice de pessoal do Executivo 
Municipal para o exercício de 2022 
(dois mil e vinte e dois), contendo 
evolução da receita corrente líquida 
desde 2013 (dois mil e treze), previsão 
de aumento de despesas com folha de 
pagamento para 2022 (dois mil e vinte e 
dois), índice apurado do mês de 
outubro corrente de 2021 (dois mil e 

vinte e um), memorial e resumo de 
cálculo e apuração do índice para 2022 
(dois mil e vinte e dois). 

 
O Projeto de Lei Complementar nº 
1.256, de 11 de janeiro de 2022, que 
“Autoriza a correção de vencimentos, 
proventos e pensões dos profissionais 
ativos, inativos e pensionistas e dá 
outras providências”, que concede 
correção de 12% (doze por cento) sobre 
o vencimento básico para os servidores 
públicos municipais, foi aprovado com 
parecer favorável dos vereadores 
Bárbara Maria Praia Santos, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves, Lílian Cecília Jaques e Whering 
Aires Cardoso e dispensa de voto pelos 
vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa e Wenerson José do 
Nascimento.  

 
O Projeto de Lei Complementar nº 
1.257, de 07 de janeiro de 2022, que 
“Reestrutura cargos efetivos, altera 
vencimento base inicial dos cargos e 
carreiras que especifica, e dá outras 
providências”, foi aprovado com os 
votos favoráveis dos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa, 
Bárbara Maria Praia Santos, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves, Lílian Cecília Jaques e Whering 
Aires Cardoso e abstenção pelo 
vereador Wenerson José do 
Nascimento.  

 
Em seguida, o Projeto de Lei 
Complementar nº 1.258, de 11 de 
janeiro de 2022, que “Dispõe sobre a 
criação, alteração e extinção de cargos 
de provimento efetivo no quadro de 
servidores efetivos do Executivo 
Municipal de Coronel Xavier 
Chaves/MG e dá outras providências”, 
obteve aprovação por unanimidade.  

 
Tramitação, após debate e pedido de 
vista pela senhora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos, d o Projeto de Lei 
Complementar nº 1.259, de 11 de 
janeiro de 2022, que “Institui 
gratificação aos servidores públicos 
integrantes de comissões permanentes 
e especiais e dá outras providências”, e 
da Emenda Aditiva 01, de 13 de 
janeiro de 2022, de autoria da senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa, que adiciona o parágrafo único 
ao artigo 7º do Projeto de Lei nº 
1.259/2022, com a seguinte redação: 
“Parágrafo único: A investidura dos 
servidores públicos designados para 
compor as Comissões de que trata a 
presente lei, deverá respeitar a 
rotatividade entre seus membros, sendo 
vedada a recondução de sua totalidade 
de seus membros para a comissão 
subseqüente”.  

 
Aprovado por unanimidade do Projeto 
de Lei Complementar nº 1.260, de 11 
de janeiro de 2022, que “Dispõe sobre a 
criação da Ouvidoria na Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves, e dá outras 
providências”. 
 

Aprovação por unanimidade do Projeto 
de Lei Complementar nº 154, de 11 de 
janeiro de 2022, que “Atualiza os 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários do Município de Coronel 
Xavier Chaves e dá outras 
providências”, com recomposição de 
9,73% (nove vírgula setenta e três por 
cento), do Projeto de Lei 
Complementar nº 155, de 11 de janeiro 
de 2022, que “Atualiza os subsídios dos 
Vereadores da Câmara Municipal de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, com recomposição de 
9,73% (nove vírgula setenta e três por 
cento), e do Projeto de Lei 
Complementar nº 156, de 11 de janeiro 
de 2022, que “Concede reajuste salarial 
aos servidores públicos da Câmara 
Municipal de Coronel Xavier Chaves e 
dá outras providências”, com reajuste 
12% (doze por cento).  
 
Leitura do Projeto de Resolução nº 01, 
de 11 de janeiro de 2022, que 
“Estabelece a Independência Financeira 
e Administrativa e dá outras 
providências”.  
 
Expedientes expostos na ordem do dia: 
_ Ofício nº 1.044/2021 da CAIXA que 
informa sobre repasse para 
recapeamento de vias urbanas no 
município; e _ Relatório da Câmara dos 
Deputados sobre recursos do 
orçamento da União pago do município 
de janeiro a novembro de 2021.  
 
Indicações registradas pelo senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva: 
_ Indicação nº 01/2022 que solicita que 
a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves, através da secretária de 
Agricultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico, estude a 
possibilidade de disponibilizar 
transporte dos expositores da Feira na 
Praça que residem na zona rural e que 
não possuem veículo próprio para 
participarem da realização destes 
eventos; _ Indicação nº 02/2022 que 
requer que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a 
instalação de uma lixeira próxima ao 
balaustre do córrego na Rua Capitão 
Anselmo no Bairro Vila Mendes; e _ 
Indicação nº 03/2022 que solicita que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves, através da secretaria Municipal 
de Obras, faça a reforma de passeios 
das ruas do Bairro Vila Fátima, 
conforme solicitação dos moradores.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos registrou a indicação 
verbal que solicitou que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
faça a manutenção dos passeios das 
ruas do Bairro Nossa Senhora da 
Conceição, principalmente das últimas 
ruas do bairro.  
 
Nota de Repúdio registrada pelo senhor 
vereador Wenerson José do 
Nascimento ao CIGEDAS – Consórcio 
Intermunicipal de Gestão e 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável 
das Vertentes pela demora na 
manutenção do sistema de iluminação 
pública de Coronel Xavier Chaves. 
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A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos solicitou informações se 
haverá o retorno do funcionamento da 
Unidade Covid que funcionava na 
Pousada para atendimento dos 
pacientes sintomáticos respiratórios que 
está sendo realizado no Centro de 
Saúde Geraldo de Souza.  

 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
renovou a indicação que solicita que 
seja esparramado o cascalho que foi 
colocado pelo Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves há mais de um 
ano em um ponto de ônibus na 
comunidade dos Olhos D’Água.  

 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça à 
manutenção da estrada próxima à 
residência do senhor Geraldo 
Figueiredo na comunidade do Planalto 
de Fátima.  

 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a aplicação 
de produto para eliminação de pulgas 
próximas à escola da comunidade de 
São Caetano ou fechamento do local 
para evitar a circulação de cachorros.  

 
O Presidente, senhor vereador José de 
Fátima Aparecida Chaves, prestou 
esclarecimentos sobre seu afastamento 
do cargo efetivo e a possibilidade de 
exercício de cargo eletivo de vereador, 
considerando que os mesmos são 
regimes distintos.  

 
Suspensão da realização da sessão 
solene agendada para o dia vinte e 
nove de janeiro devido ao atual cenário 
da pandemia.  

 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso parabenizou à Dra. Eliana 
Fernandes Maia pelo apoio no 
atendimento aos pacientes no Centro 
de Saúde Geraldo de Sousa, 
destacando o trabalho diferenciado, a 
assistência e a educação no serviço 
prestado.  

 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento parabenizou aos 
participantes da Feira na Praça que 
ficaram presentes durante tudo o 
período de funcionamento da última 
edição da mesma, considerando a 
tempo chuvoso no dia do evento.  

 
Moção de Congratulações registrada 
pelo senhor vereador Whering Aires 
Cardoso ao senhor Eugênio José dos 
Santos pela participação em diversos 
eventos culturais realizados no 
Município de Coronel Xavier Chaves, 
destacando a apresentação na Folia de 
Reis. 

 
Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 384. 
 

2ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 31 de janeiro de 2022 
 

 
 

 
 

 
 
Presença no Plenário dos vereadores 
Carlos Roberto Jesus da Silva, José de 
Fátima Aparecida Chaves, Wenerson 
José do Nascimento e Whering Aires 
Cardoso e, por videochamada, Andréia 
Inês de Andrade Sousa, Bárbara Maria 
Praia Santos, Hélio Márcio Neves, Lílian 
Cecília Jaques e Sábatha Resende 
Chaves.  
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende e, por videochamada, João 
Pedro Sousa Camargos.  
 
Aprovação da ata da 1ª reunião ordinária 
do 1º período de 2022, realizada aos 
dezoito dias do mês de janeiro de dois mil 
e vinte e dois.  
 
Foram apresentados atestados médicos 
referentes à ausência e participação de 
forma virtual na sessão anterior 
respectivamente dos vereadores Sábatha 
Resende Chaves e Whering Aires 
Cardoso. 
 
O Presidente informou que o Veto à 
Proposição de Lei nº 1.348, de 13 de 
dezembro de 2021, que “Cria e delimita a 
área urbana isolada na comunidade do 
Quebra-Machado, e dá outras 
providências”, continuará em tramitação e 
deverá ser votado até dia dez de fevereiro 
corrente.  
 
Leitura de carta aberta dirigida aos 
vereadores da Câmara Municipal de 
Coronel Xavier Chaves do Conselho de 
Pastores Evangélicos das Vertentes em 
Coronel Xavier Chaves que manifesta 

apoio ao vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva pela indicação de criação de lei 
municipal do dia da Bíblia. 
 
Tramitação, depois de pedido de vista pela 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos, o Projeto de Lei nº 153, de 25 de 
novembro de 2021, que “Institui o Dia da 
Bíblia no Município de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”, e a 
Emenda Modificativa nº 15/2021, de 
autoria do senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva, após registro de votos pela 
aprovação pelos vereadores Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves e Wenerson José do Nascimento, 
abstenção de voto pelos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa e Whering 
Aires Cardoso.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos justificou a tramitação da Emenda 
Modificativa nº 15/2021 conforme 
apresentação da carta aberta e também 
informou que irá fazer reunião com os 
pastores. 
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei Complementar nº 1.259, de 11 de 
janeiro de 2022, que “Institui gratificação 
aos servidores públicos integrantes de 
comissões permanentes e especiais e dá 
outras providências”, e da Emenda 
Aditiva 01, de 13 de janeiro de 2022, de 
autoria da senhora vereadora Andréia Inês 
de Andrade Sousa, que adiciona o 
parágrafo único ao artigo 7º do Projeto de 
Lei Complementar nº 1.259/2022.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei Complementar nº 1.261, de 24 de 
janeiro de 2022, que “Altera a Lei 
Municipal nº 1.324 de 21 de Junho de 
2021 e dá outras providências”, 
objetivando alterar o inciso II do artigo 3º 
obteve.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei Complementar nº 1.262, de janeiro de 
2022, que “Dispõe sobre as medidas a 
serem tomadas com as servidoras 
gestantes durante o período de 
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) 
e dá outras providências”, do Projeto de 
Lei nº 1.263, de 27 de janeiro de 2022, 
que “Autoriza assinatura de convênio e 
concessão de subvenção social à 
Associação Filhas de São Camilo e dá 
outras providências”, objetivando o 
atendimento ambulatorial de 
urgência/emergência e pronto socorro, do 
Projeto de Lei nº 1.264, de 28 de janeiro 
de 2022, que “Autoriza Termo de 
Cooperação entre o Município de Coronel 
Xavier Chaves e o Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais e dá outras 
providências”, visando atividades inerentes 
à realização de atendimento aos eleitores 
até o fechamento do Cadastro Eleitoral 
para as Eleições de 2022, e do Projeto de 
Lei nº 1.265, de 28 de janeiro de 2022, 
que “Altera a Lei nº 977 de 08 de 
Novembro de 2011 que versa sobre 
contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e dá outras 
providências”.  
 
Na ordem do dia, foi exposto em Plenário 
relatório da Câmara dos Deputados sobre 
recursos do orçamento da União pago do 
município de janeiro a dezembro de 2021.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou a indicação verbal que 

solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves estude a 
possibilidade de estender o atendimento 
de neurologista para duas ou três vezes 
por mês, devido à demanda desta 
especialidade médica no Município.  
 
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva registrou agradecimento à Viação 
Presidente de São João del-Rei pelo 
retorno de vários horários das linhas de 
transporte de passageiros que atende ao 
Município de Coronel Xavier Chaves. 
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento solicitou informações da 
Secretaria Municipal de Saúde e do 
Comitê Gestor Municipal COVID-19 sobre 
onde se deve recorrer com relação às 
pessoas de Coronel Xavier Chaves que 
não quiseram se vacinar e sobre a 
fiscalização de pessoas contaminadas com 
o coronavírus que deveriam ficar isolados, 
mas ficam circulando pelas ruas do 
Município. 
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
renovou a indicação que solicita que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves faça a colocação de placas de 
identificação e localização dos logradouros 
e dos pontos turísticos do Município. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 385. 
 

FEVEREIRO / 2022 
 
3ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 10 de fevereiro de 2022 
 

 
 

 
 

 
 
Presença no Plenário dos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa, 
Bárbara Maria Praia Santos, Carlos 
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Roberto Jesus da Silva, José de Fátima 
Aparecida Chaves, Lílian Cecília 
Jaques, Sábatha Resende Chaves, 
Wenerson José do Nascimento, 
Whering Aires Cardoso e, por 
videochamada, Hélio Márcio Neves.  
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves e, por videochamada 
Carolina Almeida Resende, João Pedro 
Sousa Camargos, Tobias Eduardo Chaves 
Resende Santos, André Eduardo Longati, 
Eduardo de Jesus Longati, Romilson Meiro 
de Sousa, Luiz Antônio Xavier e Arthur 
Santos Longati. 
 
Aprovação da ata da 2ª reunião ordinária 
do 1º período de 2022, realizada aos trinta 
e um dias do mês de janeiro de dois mil e 
vinte e dois.  
 
Reapresentação do Veto à Proposição de 
Lei nº 1.348, de 13 de dezembro de 2021, 
que “Cria e delimita a área urbana isolada 
na comunidade do Quebra-Machado, e dá 
outras providências”, nos termos do Ofício 
nº 213/2021 da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
Apresentação de Parecer Jurídico da 
assistente jurídica do Legislativo, Dra. 
Carolina Almeida Resende, que versa 
sobre consulta ao veto à proposição de lei 
nº 1.348 de 13 de dezembro de 2021 e do 
Ofício nº 031/2022 das vereadoras Andréia 
Inês de Andrade Sousa e Sábatha 
Resende Chaves que solicitaram 
participação de forma virtual de 
representantes da comissão de avaliação 
de loteamentos do Executivo Municipal 
para prestar maiores informações sobre o 
Veto à Proposição de Lei nº 1.348/2021.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos afirmou que o Executivo Municipal 
se comprometeu em dar andamento na 
legislação municipal visando regularização 
das áreas urbanas isoladas em um prazo 
razoável. 
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
questionou sobre o crescimento e 
fiscalização das edificações no Município e 
demonstrou preocupação em estar 
prejudicando o proprietário do loteamento 
em análise.  
 
Após uso da palavra de forma virtual pelos 
representantes do Executivo Municipal, 
pelo senhor André Eduardo Longati, pela 
assessora jurídica, Dra. Carolina Almeida 
Resende e debate pelos vereadores em 
Plenário o Veto à Proposição de Lei nº 
1.348/2021 foi mantido com os votos 
favoráveis dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, 
Lílian Cecília Jaques e Sábatha Resende 
Chaves e rejeitado pelos vereadores Hélio 
Márcio Neves, Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa declarou seu voto ao veto 
conforme falas dos assessores jurídicos do 
Executivo e Legislativo e na condição de 
que o problema seja resolvido o mais 
rápido possível.  
 
A senhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
justificou seu voto ao veto considerando a 
inconstitucionalidade da proposição.  
 
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva também solicitou que seja 

constado em ata que manteve o veto 
conforme razões expostas e destacou a 
responsabilidade do Executivo Municipal, 
considerando a idoneidade do Prefeito em 
solucionar a questão o mais rápido 
possível.  
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves afirmou que tinha um 
posicionamento antes desta sessão sobre 
o veto e que espera que o Executivo 
retorne a matéria para análise desta 
Câmara.  
 
A Emenda Modificativa nº 15/2021, de 
autoria do senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva, visando celebrado o “Dia 
da Bíblia” no segundo domingo do mês de 
dezembro de cada ano, em todo território 
municipal foi aprovada com os votos 
favoráveis dos vereadores Carlos Roberto 
Jesus da Silva, Hélio Márcio Neves e 
Wenerson José do Nascimento, reprovada 
pelos vereadores Bárbara Maria Praia 
Santos e Whering Aires Cardoso, e 
abstenção de voto pelas vereadoras 
Andréia Inês de Andrade Sousa, Lílian 
Cecília Jaques e Sábatha Resende 
Chaves.  
 
A Emenda Aditiva nº 02/2022, de autoria 
da senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos, que adiciona o parágrafo único ao 
artigo 1º do Projeto de Lei nº 153/2021, 
com a seguinte redação: “Fica facultada a 
cada instituição religiosa a celebração do 
Dia da Bíblia na data instituída pela 
presente Lei”, foi reprovada com os votos 
contrários dos vereadores Hélio Márcio 
Neves, Wenerson José do Nascimento e 
Whering Aires Cardoso, aprovada pela 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos e 
abstenção de voto pelos vereadores 
Andréia Inês de Andrade Sousa, Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Lílian Cecília 
Jaques e Sábatha Resende Chaves.  
 
O 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”, obteve aprovação com os 
votos favoráveis dos vereadores Carlos 
Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio 
Neves Wenerson José do Nascimento e 
Whering Aires Cardoso, reprovado pela 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos e 
abstenção de voto pelas vereadoras 
Andréia Inês de Andrade Sousa, Lílian 
Cecília Jaques e Sábatha Resende 
Chaves.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.266, de 03 de fevereiro de 2022, 
que “Autoriza abertura de crédito especial 
e dá outras providências”, visando 
proceder a abertura de crédito especial por 
superávit financeiro no presente exercício 
até o valor de R$325.666,66 (trezentos e 
vinte e cinco mil reais e seiscentos e 
sessenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos) para cobertura de despesas com 
aquisição de veículo tipo van para saúde 
com acessibilidade para cadeirante.  
 
O Projeto de Lei nº 1.267, de 03 de 
fevereiro de 2022, que “Altera a Lei 
Municipal nº 1076 de 15 de Abril de 2014, 
fixa novo valor de vale-alimentação, e dá 
outras providências”, foi aprovado com os 
votos favoráveis dos vereadores Bárbara 
Maria Praia Santos, Carlos Roberto Jesus 
da Silva, Hélio Márcio Neves, Lílian Cecília 
Jaques, Sábatha Resende Chaves e 

Whering Aires Cardoso, dispensa de voto 
pela vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa e abstenção pelo vereador 
Wenerson José do Nascimento.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.268, de 
03 de fevereiro de 2022, que “Altera a Lei 
Municipal nº 1.194 de 13 de Dezembro de 
2017 e dá outras providências”, depois de 
pedido de vista pela senhora vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos.  
 
Na ordem do dia, foi exposto em Plenário o 
seguinte expediente: _ Ofício nº 002/2022 
da Secretaria Municipal de Saúde que 
responde ao Ofício nº 022/2022; e _ Ofício 
nº 011/2022 do CIGEDAS VERTENTES 
que responde ao Ofício nº 012/2022.  
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou a Indicação nº 
04/2022 que solicita que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
estude a possibilidade de instalação de 
cobertura do campo society de gramado 
sintético localizado no Espaço de Lazer e 
Convivência do Bairro Vila Fátima.  
 
Votos de Pesar registrado pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
pelo falecimento do senhor Jaci José da 
Silva.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
fez convite para o I Encontro de Carreiros 
e Candeeiros da cidade de Resende 
Costa, com desfile de carros de boi 
objetivando arrecadação de alimentos não 
perecíveis em prol da APAE e Hospital 
Nossa Senhora do Rosário a ser realizado 
no dia vinte e sete de fevereiro.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
demonstrou indignação sobre as 
quantidades de notificações emitidas pelo 
Executivo Municipal referente ao depósito 
de material de construção nos passeios e 
relatou sobre a necessidade de revisão do 
código de obras para possibilitar que os 
materiais de entrada possam ser tratados 
de forma mais maleável na questão de 
período de permanência no lado externo 
das construções que não possuem espaço 
para armazenamento.  
 
Foi registro indicação verbal pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves que solicita que o Executivo 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça 
vistoria com urgência em um trecho 
próximo ao tubulão da Rua Prefeito João 
Batista de Resende, objetivando verificar o 
desaterro provocado pela enxurrada no 
passeio se estendeu para debaixo dos 
bloquetes, considerando o risco de 
acidente no local.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que o setor de engenharia do 
Executivo Municipal de Coronel Xavier 
Chaves faça uma análise referente às 
novas construções de redes de captação 
de água pluvial do Município, considerando 
a falta desta rede em algumas ruas, 
problemas nas bocas de lobo construídas 
nas curvas das esquinas e 
transbordamentos que provocam 
alagamentos em residências, como 
constatado no Bairro Nossa Senhora da 
Conceição.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a instalação 
de placas de sinalização de redução da 

velocidade no trecho asfaltado próximo à 
Igreja da comunidade de São Caetano, 
devido ao risco de acidente. 
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
parabenizou ao Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves pela obra de 
asfaltamento de um trecho próximo à 
Igreja da comunidade de São Caetano. 
 
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica 
nº 386 
 
4ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
Data: 21 de fevereiro de 2022 
 

 
 

 
 

 
 
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, Whering Aires Cardoso 
e, por videochamada, Hélio Márcio 
Neves e Lílian Cecília Jaques.  
 

 
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves e, por videochamada 
Carolina Almeida Resende, João Pedro 
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Sousa Camargos e Claudiano 
Assunção.  
 
Aprovação da ata da 3ª reunião 
ordinária do 1º período de 2022, 
realizada aos dez dias do mês de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois.  
 
Registrado, em nome de todos os Edis 
da atual Legislatura, Votos de Pesar 
pelo falecimento do ex-vereador desta 
Casa Legislativa, senhor Severino 
Catarino Jaques, que exerceu o 
mandato na 9ª Legislatura - 1997/2000. 
 
A senhora vereadora Bárbara Maria 
Praia Santos solicitou análise da 
assessoria jurídica deste Legislativo 
referente à possibilidade de voto de 
desempate do Presidente da Câmara 
Municipal em deliberação de projeto de 
lei complementar.  
 
O Projeto de Lei nº 1.268, de 03 de 
fevereiro de 2022, que “Altera a Lei 
Municipal nº 1.194 de 13 de Dezembro 
de 2017 e dá outras providências”, foi 
aprovado com os votos favoráveis dos 
vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, 
Hélio Márcio Neves, Lílian Cecília 
Jaques, Sábatha Resende Chaves, 
Wenerson José do Nascimento e 
Whering Aires Cardoso e dispensa de 
voto pelo vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva.  
 
O Projeto de Lei Complementar nº 
1.269, de 18 de fevereiro de 2022, que 
“Dispõe sobre a criação de vagas para 
cargo efetivo, prorrogada vagas 
temporárias, e dá outra providências”, 
obteve aprovação por unanimidade, 
após uso da palavra de forma virtual 
pelo assessor jurídico do Executivo, 
João Pedro Sousa Camargos, pelo 
secretário municipal de Saúde, 
Claudiano Assunção, e deliberação 
pelos vereadores. 

 
Foram debatidos entre os vereadores e 
os presentes de forma virtual sobre 
projetos a serem realizados pelo setor 
de saúde, extensão do horário de 
funcionamento do Centro de Saúde 
Geraldo de Sousa, prorrogação de 
vagas temporárias, problemas no 
atendimento na zona rural, reforma de 
das unidades de saúde rurais, 
implantação de prontuário eletrônico e 
contratação de técnicos, médicos e 
dentista.  

 
Expediente exposto na ordem do dia: 
Prestações de Contas da ARCEL – 
Associação Rural e Comunitária de 
Coronel Xavier Chaves sobre os meses 
de setembro a dezembro de 2021 e 

relatório de transporte de compra 
conjunta de calcário e fertilizantes 2021.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou a Indicação nº 05/2022 que 
solicita que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a limpeza 
do mata burro que fica perto da casa do 
Sr. Zé Moreira (Justificativa: Quando 
chove, a água está passando por cima 
do mata burro impedindo que as 
pessoas passem por ele). 
 
Indicação nº 06/2022 registrada pelo 
senhor vereador Hélio Márcio Neves 
que requer que a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves conserte a 
entrada entre a rodovia e a estrada que 
vai para o terreno do Sr. Nelson Longati 
que fica situada no Riacho (Justificativa: 
A entrada está ruim podendo ocasionar 
acidente). 

 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso registrou a Indicação nº 
07/2022 que reforça a Indicação nº 
87/2021 que solicitou a perfuração de 
um poço artesiano com reservatório na 
comunidade de Sossego, conforme 
abaixo-assinado em anexo.  

 
O senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves registrou a 
Indicação nº 08/2022 que requer que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves solicite à Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais a 
aprovação de projeto de lei que visa 
transferir um trecho da Rodovia João 
Vicente Vieira Camargos no início da 
cidade (referente à parte da Rua Doutor 
Tobias) para o Município de Coronel 
Xavier Chaves, visando possibilitar a 
execução de obras de melhorias na 
referia via, como construção de 
passeios. 

 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou a Indicação 
nº 09/2022 que solicita que seja 
instalado dois mata-burros metálicos na 
estrada 49 (Brumado), conforme 
cadastro das estradas vicinais do 
Município (Justificativa: No local existe 
mata-burros de madeira em mal estado 
de conservação, dificultando o acesso à 
residências dessa localidade).  

 
O senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva registrou a Indicação nº 
10/2022 que requer que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
entre em contato com a CEMIG visando 
solicitar a substituição do transformador 
de energia elétrica por um de maior 
potencia na comunidade da Cachoeira, 
devido ao aumento de demanda.  
 

Indicação nº 11/2022 registrada pelo 
senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva que objetiva limpeza dos 
bueiros do Bairro Vila Fátima, 
principalmente na Rua João XXIII. 
 
Indicação verbal registrada pela 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos que reforça a indicação que 
solicitou a instalação de mata-burros na 
comunidade do Sumidouro, devido há 
existência de várias porteiras em vias 
públicas, dificultando o tráfego no local. 
 
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou agradecimento ao 
Executivo Municipal de Coronel Xavier 
Chaves pela disponibilização de 
monitores nos veículos de transporte 
escolar da zona rural do Município de 
Coronel Xavier Chaves. 
 
Agradecimento registrado pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves ao 
prefeito municipal e à secretária 
municipal de educação pela 
implementação de projeto de educação 
emocional na rede municipal de ensino 
de Coronel Xavier Chaves.  
 
A senhora vereadora Lílian Cecília 
Jaques registrou de agradecimento à 
Secretaria Municipal de Educação pela 
disponibilização de monitores nos 
veículos de transporte escolar da zona 
rural do Município.  
 
Indicação verbal registrada pela 
senhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
que solicita que o Executivo Municipal 
de Coronel Xavier Chaves faça a 
reforma dos pontos de ônibus e 
instalação de sinalização de transporte 
escolar, principalmente nos pontos 
localizados às margens das rodovias.  
 
Indicação verbal registrada pelo senhor 
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva 
que solicita que a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves execute o 
serviço de tapa buracos e cortes de 
enxurradas nas estradas rurais do 
Município de Coronel Xavier Chaves, 
sem que seja passada a moto-
niveladora (patrol) neste período de 
chuva. 
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso registrou a indicação verbal 
que solicita que a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves faça as 
obras de manutenção de estradas e 
calçamentos, conforme indicações 
feitas no exercício de 2021 (dois mil e 
vinte e um) e ressaltou a necessidade 
de disponibilização de funcionário para 
conservação das estradas rurais e 
cortes de enxurradas do Município de 
Coronel Xavier Chaves. 

O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso solicitou que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
faça a limpeza com urgência da ponte 
sobre o Rio do Mosquito que foi 
construída com nível abaixo da 
cabeceira, considerando o acúmulo de 
água parada que pode provocar 
infiltração e prejudicar a estrutura da 
mesma. 
 
O senhor vereador Whering Aires 
Cardoso solicitou que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves 
notifique as empresas (VISUAL e 
BRITAX) instaladas próximas ao trevo 
da cidade de Coronel Xavier Chaves 
para que façam a limpeza dos restos de 
materiais decorrente de suas atividades 
e manutenção dos buracos nas 
entradas da Rodovia Vereador João 
Vicente Vieira Camargos, devido ao 
risco de acidentes nestes locais. 
 
Congratulações registrada pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso ao 
Destacamento da Polícia Militar de 
Coronel Xavier Chaves – MG, em 
especial aos dois militares que 
realizaram um sonho de um menino, 
morador do Bairro Vila Mendes, 
fazendo um passeio na viatura da 
corporação, utilizando inclusive um 
quepe e acionamento da sirene do 
veículo, destacando ainda a alegria da 
criança e a motivação para que a 
mesma siga a carreira no futuro.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que sejam convidados o 
Secretário Municipal de Obras e 
Urbanismo, Romilson Meiro de Sousa, e 
o Coordenador de Urbanismo da 
Prefeitura Municipal, Marcos Antônio de 
Arvelos, para comparecerem a uma 
reunião ordinária desta Casa Legislativa 
para responder a alguns 
questionamentos que serão feitos pelo 
mesmo referente às atividades da 
secretaria de obras. 
 
Gravação desta sessão - Ata 
Eletrônica nº 387 
 

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”. 
Em fevereiro não houve público 
conforme portaria nº 01/2022. 
 
Expedientes da Secretaria da Câmara 
até 28/02/2022: 
Ofícios expedidos: 63; 
Correspondências, e-mails, e ofícios  
recebidos/protocolados: 22. 


