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MARÇO / 2022
5ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 07 de março de 2022

Presença dos vereadores Andréia Inês de
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva,
Hélio Márcio Neves, José de Fátima
Aparecida Chaves, Sábatha Resende
Chaves, Wenerson José do Nascimento,
Whering
Aires
Cardoso
e,
por
videochamada, Lílian Cecília Jaques.
Estavam presentes também na sessão:
Gilsinei
Chaves,
Carolina
Almeida
Resende e, por videochamada, João
Pedro Sousa Camargos.
Presidida pela vice-presidente, senhora
vereadora Sábatha Resende Chaves.
Aprovada a ata da 4ª reunião ordinária do
1º período de 2022, realizada aos vinte e
um dias do mês de fevereiro de dois mil e
vinte e dois.
Iniciando os trabalhos, foi apresentado o
substitutivo do Projeto de Lei nº 1.270, de
07 de março de 2022, que “Autoriza
abertura de crédito especial e dá outras
providências”, visando cobertura de
despesas com contratações de serviços
terceirizados
para
atendimento
da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme
Ofício nº 34/2022 da Prefeitura Municipal
de Coronel Xavier Chaves. Após
deliberação, o Projeto de Lei nº 1.270/2022
obteve aprovação por unanimidade.
Aprovada por unanimidade a Emenda
Modificativa nº 01/2022 que modifica os
Artigos 1º, 2º e 3º e os Anexos I e II do
Projeto
de
Lei
Complementar
nº
1.271/2022, com correção da redação do
nível do artigo 1º e alteração da
denominação do cargo efetivo de Médico
ESF de 30 horas para Médico de 30 horas.
Projeto de Lei Complementar nº 1.271,
de 07 de março de 2022, que “Dispõe
sobre extinção e criação de cargos de
provimento efetivo no quadro do Executivo
Municipal e dá outras providências”,
objetivando extinção do cargo de Médico
ESF, nível 12, com duas vagas e criação
de uma vaga para o cargo efetivo de
Médico ESF de 30 horas, de nível 14, e
uma vaga para o cargo efetivo de Médico
ESF de 40 horas, de nível 16, no quadro
efetivo da Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves aprovado por unanimidade.
Convite do SEBRAE para o Seminário
“Políticas Públicas: Papel e ações dos
vereadores para o desenvolvimento
municipal” que será realizado no dia 17 de
março de 2022 em São João del Rei.
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa registrou a Indicação nº
12/2022 que requer a implantação de um
curso preparatório Pré-Enem gratuito no
município de Coronel Xavier Chaves,

destinado aos alunos que estão concluindo
o Ensino Médio e aos que já concluíram e
tenham interesse em ingressar no Ensino
Superior (Justificativa: O objetivo da
presente indicação, é que seja criado,
através das secretarias competentes, um
Curso Preparatório Pré-Enem gratuito no
Município de Coronel Xavier Chaves. A
constituição Federal garante a todo
cidadão o acesso à educação, e define
como dever do Estado o seu custeamento.
Assim sendo torna-se necessário o poder
público oferecer meios para preparar os
alunos para o pleno desenvolvimento de
suas potencialidades, contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, através da
busca contínua da excelência no ensino,
pela
construção
de
valores
que
proporcionem ao aluno senso crítico e
autonomia. Contribuindo assim para a
formação de lideranças habilitadas a
cooperar na formação de uma sociedade
justa
e
fraterna.
Ainda
estamos
vivenciando uma pandemia em que o
sistema
educacional
foi
duramente
afetado, prejudicando principalmente os
alunos de escolas públicas. Por esse
motivo torna-se necessário a criação de
políticas públicas municipais que venham a
minimizar os efeitos no processo
educacional oferecendo suporte aos
jovens Xavierenses nessa importante
etapa da vida acadêmica que antecede a
entrada nos cursos superiores).
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa registrou a Indicação nº
13/2022 que solicita que seja feita
manutenção de forma permanente na
estrada da decida do Sítio das Rosas ao
Carandaí na comunidade do Planalto de
Fátima (Justificativa: Alguns moradores da
referida comunidade, estão reivindicando a
manutenção da estrada, pois se encontram
em mal estado de conservação, com
muitos buracos dificultando o transito de
veículos). Em seguida, foi registrada a
indicação verbal, de autoria da senhora
vereadora Bárbara Maria Praia Santos,
que solicita que o Executivo Municipal de
Coronel Xavier Chaves coloque um ônibus
maior para transporte de estudantes da
comunidade do Barreiro, devido ao
aumento de alunos. Bárbara também
solicitou que o Executivo Municipal faça a
manutenção da estrada da comunidade do
Barreiro e que estas obras sejam
estendidas às todas as estradas rurais.
O senhor vereador José de Fátima
Aparecida Chaves registrou a Indicação
nº 14/2022 que solicita que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a
manutenção com urgência das estradas da
comunidade do Sumidouro (Justificativa:
Alguns trechos das estradas públicas do
Sumidouro encontram-se intransitáveis,
como próximo à Capela de Santo Antônio
e próximo à residência do senhor José
Inácio que dá acesso ao novo campo de
futebol).
O Presidente, senhor vereador José de
Fátima Aparecida Chaves registrou, em
nome de todos os Edis na atual
Legislatura, Votos de Pesar pelo
falecimento da senhora Vicentina de Jesus
Assunção, mãe do ex-vereador Lusair
Assunção.
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus
da Silva registrou a indicação verbal que
solicita que o Executivo Municipal de
Coronel Xavier Chaves faça a instalação

de placas de localização de acesso à
cachoeira do Baú, devido ao fluxo de
pessoas que procuram este atrativo
turístico, mas encontram dificuldades em
encontrar o local.
Solicitação
registrada
pelo
senhor
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva
que requer que o Executivo Municipal de
Coronel Xavier Chaves faça a limpeza dos
bueiros do Bairro Vila Fátima, uma vez que
os mesmos encontram-se entupimentos de
areia.
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus
da Silva solicitou que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de
circulação de transporte público na
comunidade de São Caetano, com fixação
de horários na linha para acesso da
população à cidade de Coronel Xavier
Chaves, e que também seja feita
concessão para que outra empresa opere
a linha do Fumal.
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia
Santos parabenizou aos servidores da
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves, Marcílio Gomes Dias, Sidnei
Sergio de Resende, Denis Rodrigo de
Sousa e Weliton Camilo Lara, pela obra de
manutenção da rede de drenagem de
água pluvial próximo à Escola Municipal
Sebastião Patrício Pinto, destacando o
trabalho
diferenciado
e
árduo
desempenhado pelos mesmos.
O senhor vereador José de Fátima
Aparecida Chaves solicitou que o
Executivo Municipal de Coronel Xavier
Chaves
responda
as
indicações
encaminhadas pela atual Legislatura,
visando dar ciência aos vereadores sobre
a situação destas demandas.
A senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves registrou de indicação verbal
solicitou que o Executivo Municipal faça a
modernização e ampliação do sistema de
alto falante da Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, visando melhoria
do serviço de aviso para toda à cidade.
O senhor vereador Whering Aires Cardoso
parabenizou ao excelentíssimo senhor
Prefeito Municipal, Fúvio Olimpio de
Oliveira Pinto, e ao Secretário Municipal de
Obras e Urbanismo, Romilson Meiro de
Sousa, pelas obras na cabeceira da ponte
e de melhorias da passagem na
comunidade dos Pinheiros.
O senhor vereador Whering Aires Cardoso
registrou agradecimento aos apoiadores
do Município de Coronel Xavier Chaves,
Zé Maria, Vinícius Sousa Chaves, Antônio
Maia Pinto, Joaquim de Oliveira Valadão e
demais colaboradores, pela participação
no I Encontro de Carreiros e Candeeiros
da cidade de Resende Costa realizado no
dia 27 de fevereiro de 2022, com desfile de
carros de boi e arrecadação de alimentos
em prol da APAE, Lar São Camilo de Lelis
e Hospital Nossa Senhora do Rosário.
Também foi debatido em Plenário sobre a
votação e quórum em deliberação de
projeto de lei complementar e veto.
Gravação - Ata Eletrônica
(Trezentos e oitenta e oito)

nº

388

JORNAL DA CÂMARA

Informativo Oficial do Poder Legislativo de Coronel Xavier Chaves – MG | Ano: 001 | Edição: 010 | Março e Abril de 2022 | Pág. 2
62ª Audiência Pública –
Data: 21 de março de 2022

O Contador Municipal, Jaber José de
Mendonça,
apresentou
demonstrativo
contendo
receitas,
transferências,
despesas gerais, de pessoal, de educação
e de saúde, e disponibilização de caixa do
Município sobre o exercício de dois mil e
vinte e um.

Também foi exposto um vídeo no
datashow sobre o Projeto “Desperte e
Empreende Coronel Xavier Chaves”.
O Secretário Municipal de Saúde,
Claudiano Assunção, fez a apresentação
de relatório das principais atividades do
setor de saúde sobre o terceiro
quadrimestre de 2021, contendo relação
de
procedimentos
e
atendimentos
realizados na Atenção Básica Municipal,
Programa Bem Viver, situação da COVID19 e participação em reuniões.

Gravação desta sessão - Ata Eletrônica
nº 389 (trezentos e oitenta e nove)

Aprovação da ata da 5ª reunião ordinária
do 1º período de 2022, realizada aos sete
dias do mês de março de dois mil e vinte e
dois.
Posse do suplente do Partido da Social
Democracia Brasileira do Município de
Coronel Xavier Chaves, senhor Clóvis
Antônio da Silva, no cargo de Vereador
da Câmara Municipal de Coronel Xavier
Chaves, nos termos do parágrafo 4º do
Artigo 40 e Artigo 91 do Regimento Interno
e conforme licença maternidade da
senhora vereadora Lílian Cecília Jaques
para o período de 120 (cento e vinte) dias,
a partir de 20 de março de 2022, nos
termos das Portarias nº 03 e 04, de 21 de
março de 2022.

6ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 28 de março de 2022

Presença 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, Maura Chaves Sousa
Pinto, Jaber José de Mendonça, Joelma
Conceição Resende, Clélia Soares de
Assis, Claudiano Assunção, e por
videconferência,
Carolina
Almeida
Resende.

Plenário da Câmara Municipal, nos termos
do inciso II do Art. 3º da Lei Municipal nº
1.302/2020.

Tramitação do Projeto de Lei nº 157, de
21 de março de 2022, de autoria dos
vereadores Bárbara Maria Praia Santos,
Whering Aires Cardoso e Wenerson José
do Nascimento, que “Reconhece a prática
da atividade física e do exercício físico
como essenciais para saúde da população
e
declara
a
Essencialidade
dos
estabelecimentos de prestação de serviços
de educação física públicos ou privados
como forma de prevenir doenças físicas e
mentais no âmbito do Município de
Coronel Xavier Chaves, e dá outras
providências”, aos debate e pedido de
vista pela senhora vereadora Andréia Inês
de Andrade Sousa.

A Secretária Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer, Joelma
Conceição Resende, apresentou relatório
de atividades sobre os meses de setembro
a dezembro de 2021, como participação
em reuniões e cursos, realização de
eventos e de oficinas e restauração de
bens tombados.

Solicitação de parecer do setor de
Vigilância Sanitária do Município de
Coronel Xavier Chaves e a possibilidade
de agendamento de reunião com os
vereadores para debater sobre o Projeto
de Lei nº 157/2022 pela senhora vereadora
Andréia Inês de Andrade Sousa.
O Presidente, senhor vereador José de
Fátima Aparecida Chaves, informou que
esta sessão está sendo realizada nos
termos do parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000.
Apresentado o Ofício nº 10/2022 da
Secretária
Municipal
de
Educação,
Aparecida Fátima de Almeida Resende,
que justifica a ausência e encaminha
relatório sobre o 3º quadrimestre de dois
mil e vinte e um, contendo atividades
pedagógicas, administrativas e financeiras.
A Secretária Municipal de Assistência
Social, Maura Chaves Sousa Pinto, fez a
apresentação de relatório de atividades
desenvolvidas durante os meses de
setembro a novembro de 2021, como
atendimentos,
benefícios
eventuais,
reuniões, projetos, conferência, oficina e
despesas do quadrimestre.

A
Secretária
de
Agricultura,
Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, Clélia Soares de Assis, fez
apresentação de relatório sobre as
atividades no terceiro quadrimestre de
2021, como o evento Feira na Praça,
parceria com as associações APLEI e
ARCEL, Serviço de Inspeção Municipal
Consorciado, trabalhos, programas e
reuniões realizadas.

Presença dos vereadores Andréia Inês de
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva,
Clóvis Antônio da Silva, Hélio Márcio
Neves, Sábatha Resende Chaves,
Wenerson José do Nascimento e
Whering Aires Cardoso.
Estavam presentes também na sessão:
Gilsinei Chaves, Juliano Silva de Carvalho,
João Pedro Sousa Camargos e Carolina
Almeida Resende.
Reunião presidida pela Vice-Presidente,
senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves.
Justificada a ausência do senhor vereador
Hélio Márcio Neves na audiência pública
realizada no dia 21 de março de 2022 no

Tramitação
do
Projeto
de
Lei
Complementar nº 1.272, de 24 de março
de 2022, que “Dispõe sobre a criação de
vagas para cargo efetivos que especifica, e
dá outras providências”, visando criar uma
vaga do cargo de Médico de 30 horas,
uma vaga para o cargo de Auxiliar de
Serviço Escolar e uma vaga para o cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais, e da
Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de
Lei Complementar nº 1.272/2022, também
de autoria do Executivo Municipal, que
objetiva criar uma vaga para o cargo de
Professor Municipal, após debate pelos
vereadores presentes e pedido de vista
pelo senhor vereador Whering Aires
Cardoso.
Aprovação por unanimidade do Projeto de
Lei nº 1.273, de 24 de março de 2022, que
“Autoriza celebração de convênio entre o
Município de Coronel Xavier Chaves e o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Polícia Militar de Minas Gerais do Meio
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Ambiente, e dá outras providências”,
visando visando a doação de computador
notebook de patrimônio da Administração
Municipal, registrado sob a plaqueta de nº
5281, à Polícia Militar do Meio Ambiente.

Estado de Minas Gerais, que institui a
política estadual para o estímulo da
atividade de podólogo no Estado de
Minas Gerais, conforme justificativa
registrada.

Aprovado por unanimidade o Projeto
de Lei nº 1.274, de 25 de março de
2022, que “Autoriza abertura de crédito
especial e dá outras providências”, que
autoriza a abrir crédito especial no
presente exercício até o valor de R$
188.000,00 para ser utilizado para
cobertura de despesas de manutenção
das atividades gerais do ensino
fundamental com recursos do FUNDEB
e suplementação de crédito especial
autorizado até o valor de R$ 56.400,00.

Registrado pelos vereadores do Partido
da Social Democracia Brasileira de
Coronel Xavier Chaves Agradecimento
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Fúvio Olimpio de Oliveira
Pinto, pela abertura de licitação com o
objetivo de contratação de empresa
especializada
para
realizar
pavimentação asfáltica da estrada de
ligação entre os municípios de Coronel
Xavier Chaves e Resende Costa.

Tramitação d o Projeto de Lei
Complementar nº 1.275, de 25 de
março de 2022, que “Autoriza abertura
de crédito especial e dá outras
providências”, que autoriza a abrir
crédito especial no presente exercício
até o valor de R$57.470,41 (cinquenta e
sete mil e quatrocentos e setenta reais
e quarenta e um centavos) para
cobertura de despesas na contratação
de elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico por intermédio do
Consórcio Intermunicipal de Gestão e
Desenvolvimento Ambiental Sustentável
das Vertentes, depois debate pelos
vereadores, uso da palavra pelo
assessor
jurídico
do
Executivo
Municipal e pedido de vista pelo senhor
vereador Whering Aires Cardoso.
Seguindo a ordem do dia, foi exposto
em Plenário o seguinte expediente:
_Ofício Circular nº 01/2022 da
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves que faz comunicado aos
servidores
municipais
sobre
o
procedimento
de
pagamento
do
funcionalismo público para adequar às
exigências da plataforma eSocial; _
Parecer Jurídico da Dra. Carolina
Almeida Resende a pedido da
vereadora Bárbara Maria Praia Santos
sobre o quórum de votação dos projetos
de lei complementar e a possibilidade
de votação do Presidente da Câmara
em caso de empate no debate; e _
Ofício nº 58/2022 da Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves
que
encaminha
o
Projeto
de
Pavimentação da estrada de ligação
entre Coronel Xavier Chaves e
Resende Costa.
A vice-presidente, senhora vereadora
Sábatha Resende Chaves, informou
aos demais vereadores que a secretária
municipal de Esporte, Lazer, Cultura e
Turismo, Joelma Conceição Resende,
encaminhou novo relatório da audiência
pública realizada e que também foi
encaminhado relatório por e-mail no dia
22 de março de 2022 pelo secretário de
Obras e Urbanismo, Romilson Meiro de
Sousa.
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa registrou Moção de
Congratulações de apoio ao Projeto de
Lei nº 2.544/2021, de autoria da
Deputada Estadual Ana Paula Siqueira
do Partido Rede Sustentabilidade do

Registrada
Congratulações
pelos
vereadores
do
Partido
Rede
Sustentabilidade de Coronel Xavier
Chaves ao excelentíssimo senhor
Prefeito Municipal, Fúvio Olimpio de
Oliveira Pinto, pela licitação de obra de
pavimentação asfáltica do trecho da
estrada municipal que faz ligação
dentre os Municípios de Resende Costa
e Coronel Xavier Chaves.
A senhora vereadora Bárbara Maria
Praia Santos registrou Agradecimento
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, Fúvio Olimpio de Oliveira
Pinto, pelo início da obra de instalação
de mata-burros nas estradas públicas
da
comunidade
do
Sumidouro,
conforme indicação registrada.
Osenhor vereador Carlos Roberto Jesus
da Silva registrou a indicação verbal
que solicita que o Executivo Municipal
de Coronel Xavier Chaves estude a
possibilidade de conceder algum
incentivo aos artesãos do Município.
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa registrou a Indicação
nº 15/2022 que solicita ao Poder
Executivo Municipal que promova junto
aos órgãos competentes a realização
de melhorias na rede de distribuição de
energia
elétrica
na
comunidade
Cachoeira no município de Coronel
Xavier
Chaves
(Justificativa:
É
recorrente as queixas dos moradores
da comunidade Cachoeira em relação
ao fornecimento de energia elétrica.
Ainda está ocorrendo a situação de
quando o usuário solicita uma ligação
nova, esse pedido não está sendo
atendido e a distribuidora está
encaminhando um orçamento de obras
de melhoria no sistema que deverão ser
pagas pelo solicitante (conforme
orçamento de usuários anexo à
presente indicação) A energia elétrica é
um insumo essencial não somente para
o processo produtivo, bem como para o
dia a dia do homem do campo e da
cidade. Por essa razão a presente
indicação se faz necessária visando
proporcionar
aos
moradores
e
produtores da referida localidade
melhores condições devida e de
trabalho).
Indicação nº 16/2022 registrada pela
senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa que requer providencias

quanto ao serviço de limpeza, na região
da pinguela da estrada da Água Limpa
que dá acesso à ferrovia (Justificativa: A
falta de limpeza está acarretando
problemas no sentido dos matos
fechando o caminho da referida
pinguela, dificultando o trajeto dos que
ali transitam, provocando riscos de
acidentes e riscos por animais
peçonhentos (conforme fotos em
anexo). Destaco a importância da
conservação nesse local que é usado
pelas pessoas para caminhadas,
acesso à ferrovia do aço e às
residências daquela região).
A senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves registrou a Indicação nº 17/2022
que solicita que a Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves faça a colocação
de placas com resultado de análise da
água e suas características físico-química
nos bebedouros instalados pelo Executivo
Municipal para o circuito do ciclismo,
visando informar a qualidade e se a
mesma é potável.
Indicação nº 18/2022 registrada pela
senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves que requer que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a
instalação de circuito de motricidade na
Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto
semelhante ao modelo da Área de Lazer e
Convivência do Bairro Vila Fátima, com a
finalidade de desenvolver a coordenação
motora, bem como o equilíbrio dos alunos.
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia
Santos registrou a indicação verbal que
solicita que o Executivo Municipal de
Coronel
Xavier Chaves estude
a
possibilidade
de
instalação
de
equipamento de som na Área de Lazer e
Convivência do Bairro Vila Fátima, visando
oferecer músicas ambientes à população
que frequentam no local.
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia
Santos solicitou que seja agendada uma
reunião com representantes da Polícia
Militar de Minas Gerais responsáveis pela
Patrulha Rural no Município de Coronel
Xavier Chaves, com a participação dos
vereadores desta Casa Legislativa, do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal e produtores
rurais, devido ao aumento de ocorrências
de furtos nas propriedades rurais do
Município.
Agradecimento pelo senhor vereador
Carlos Roberto Jesus da Silva à Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier chaves pelas
obras de manutenção que foram feitas nas
estradas rurais do Município de Coronel
Xavier Chaves.
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus
da Silva solicitou que seja jogada água
nestas estradas que foram passadas
máquinas, visando diminuir a poeira nestes
locais.
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa registrou a indicação
verbal que solicita que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier chaves
disponibilize um mural para divulgação dos
horários
das
linhas
de
ônibus
intermunicipais que circulam entre as
cidades de Coronel Xavier Chaves e São
João del-Rei, visando melhor informação à
população que utilizam este transporte.

O senhor vereador Carlos Roberto Jesus
da Silva cobrou resposta de sua indicação
que solicitou que o Executivo Municipal de
Coronel Xavier Chaves faça a limpeza dos
bueiros do Bairro Vila Fátima, uma vez que
os mesmos encontram-se entupimentos de
areia.
O senhor vereador Hélio Márcio Neves que
solicitou informações sobre o porquê ainda
não está em funcionamento o poço
artesiano da comunidade do Planalto de
Fátima, considerando que parte da
população não está sendo contemplada
pelo sistema de abastecimento da
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves.
O senhor vereador Whering Aires Cardoso
registrou a indicação verbal que solicitou
que o Executivo Municipal de Coronel
Xavier Chaves faça a instalação de placa
de indicação de proibido estacionar ou
retirada de parte do canteiro em frente ao
Supermercado Douradão, devido ao
estacionamento
de
caminhões
que
dificultam o trânsito de veículos no local.
Solicitação
registrada
pelo
senhor
vereador Whering Aires Cardoso que
solicitou que o Executivo Municipal faça a
poda de árvores às margens da antiga
estrada de terra que dá acesso à cidade
de Resende Costa, considerando que em
alguns pontos as mesmas dificultam o
trânsito de veículos e reforçou a
solicitações de manutenção das pinguelas,
instalação de placas de sinalização nas
estradas rurais do Município e sobre a
necessidade de construção de um novo
amarrador de cavalos no espaço próximo
ao Rio do Mosquito, uma vez que os
animais ficam expostos ao sol no
amarrador localizado em frente ao Centro
de Saúde Geraldo de Souza.
O senhor Whering Aires Cardoso
questionou sobre a formação do servidor
contratado como Fiscal de Obras e
Posturas do Município, devido à maneira
que estão feitas as entregas de
notificações e o embargamento de uma
obra com menos de setenta metros
quadrados, conforme relatado ao mesmo.
A senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves registrou Congratulações que
parabenizou a Secretária Municipal de
Educação, Aparecida Fátima Almeida
Resende, pela inclusão da educação
financeira na grade curricular da Escola
Municipal Sebastião Patrício Pinto.
O senhor vereador Whering Aires Cardoso
que solicitou informações a escolha do
local para instalação do bicicletário “bike
station” que foi construído no canteiro
próximo à Igreja Nossa Senhora do
Rosário, uma vez que o mesmo pode ter
sido instalado em um local tombado pelo
patrimônio cultural.
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia
Santos solicitou informações do Executivo
Municipal de Coronel Xavier Chaves sobre
o andamento da elaboração do Plano
Diretor Municipal e da Lei de Uso e
Ocupação
do
Solo,
visando
dar
prosseguimento na regularização dos
projetos de loteamentos de áreas isoladas
no Município.
Gravação desta sessão - Ata Eletrônica
nº 390 (trezentos e noventa)
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ABRIL / 2022
7ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 11 de abril de 2022

O Presidente, senhor vereador José de
Fátima Aparecida Chaves, desejou
boas vindas ao suplente empossado
vereador Clóvis Antônio da Silva e
informou que protocolou atestado
médico referente à ausência na sessão
anterior.
Aprovação da ata da 6ª reunião
ordinária do 1º período de 2022 (dois
mil e vinte e dois), realizada aos vinte e
oito dias do mês de março.

Seguindo a ordem do dia, foi exposto
em Plenário o seguinte expediente: _
Convite para a 1ª reunião do IBGE
sobre o Censo Demográfico 2022 que
será dia 12/04/2022, terça-feira, às
09:00 horas no Centro Social do Parque
de Exposições; e _ Convite para 1ª
Conferência Municipal de Saúde Mental
de Coronel Xavier Chaves, a ser
realizada no dia 20 de abril 2022,
quarta-feira, das 08:00 às 12:00 h no
Centro Social.

Reapresentação do Projeto de Lei nº
157, de 21 de março de 2022, que
“Reconhece a prática da atividade física
e do exercício físico como essenciais
para saúde da população e declara a
Essencialidade dos estabelecimentos
de prestação de serviços de educação
física públicos ou privados como forma
de prevenir doenças físicas e mentais
no âmbito do Município de Coronel
Xavier
Chaves,
e
dá
outras
providências”.

O senhor vereador José de Fátima
Aparecida
Chaves
registrou
agradecimentos ao Executivo Municipal
de Coronel Xavier Chaves pelo
atendimento da indicação que solicitou
manutenção
das
estradas
da
comunidade
do
Sumidouro,
da
indicação verbal que solicitou vistoria
em um trecho da Rua Prefeito João
Batista de Resende e da indicação que
solicitou a restauração e revitalização
do Cruzeiro do Bairro Vila Fátima.

Apresentação de e-mail da Fiscal
Sanitário de coronel Xavier chaves,
Débora Beatriz da Silva, que responde
ao Oficio nº 087/2022 referente ao
projeto de lei n°157/2022.

A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa agradeceu ao Executivo
Municipal e ao setor de obras de
Coronel
Xavier
Chaves
pelo
atendimento da indicação que solicitou
limpeza na região da pinguela da
estrada da Água Limpa que dá acesso
à ferrovia.

Tramitação do Projeto de Lei nº
157/2022 após debate em Plenário e
pedido de vista pela senhora vereadora
Bárbara Maria Praia Santos.

Presença dos vereadores Andréia Inês
de Andrade Sousa, Bárbara Maria
Praia Santos, Carlos Roberto Jesus
da Silva, Clóvis Antônio da Silva,
Hélio Márcio Neves, José de Fátima
Aparecida Chaves, Sábatha Resende
Chaves,
Wenerson
José
do
Nascimento
e
Whering
Aires
Cardoso.

Após debate e votação, Emenda
Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei
Complementar nº 1.272/2022 que
objetiva criar uma vaga para o cargo de
Professor Municipal obteve aprovação
com os votos favoráveis dos vereadores
Andréia Inês de Andrade Sousa,
Bárbara Maria Praia Santos, Clóvis
Antônio da Silva, Hélio Márcio Neves,
Sábatha Resende Chaves e Wenerson
José do Nascimento, reprovada pelo
vereador Whering Aires Cardoso e
abstenção de voto pelo vereador Carlos
Roberto Jesus da Silva.
Aprovação por unanimidade do Projeto
de Lei Complementar nº 1.272, de 24
de março de 2022, que “Dispõe sobre a
criação de vagas para cargo efetivos
que
especifica,
e
dá
outras
providências”, visando criar uma vaga
do cargo de Médico de 30 horas, uma
vaga para o cargo de Auxiliar de
Serviço Escolar e uma vaga para o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Estavam presentes também na sessão:
Gilsinei Chaves, Juliano Silva de
Carvalho, João Pedro Sousa Camargos
e Carolina Almeida Resende.

Aprovação por unanimidade o Projeto
de Lei Complementar nº 1.275, de 25
de março de 2022, que “Autoriza
abertura de crédito especial e dá outras
providências”, que autoriza a abrir
crédito especial no presente exercício
até o valor de R$57.470,41 (cinquenta e
sete mil e quatrocentos e setenta reais
e quarenta e um centavos) para
cobertura de despesas na contratação
de elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico por intermédio do
Consórcio Intermunicipal de Gestão e
Desenvolvimento Ambiental Sustentável
das Vertentes.

após manutenções realizadas pela
prestadora de serviço, como nos pontos
em frente ao Passinho, próximo ao
Coreto, em alguns postes na Rua
Prefeito João Batista de Resende e
próxima à câmera de monitoramento na
entrada da cidade.
Gravação desta sessão
- Ata
Eletrônica nº 391 (trezentos e noventa
e um)
8ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 25 de abril de 2022

O senhor vereador Whering Aires
Cardoso registrou reclamação referente
ao atendimento da médica que socorreu
o senhor Francivaldo Trindade Reis no
horário entre quatorze e quinze horas
do dia oito de abril de dois mil e vinte e
dois no Centro de Saúde Geraldo de
Sousa, considerando que o paciente foi
examinado pela mesma, mas não fez a
sutura (pontos) e sendo encaminhado
para a UPA – Unidade de Pronto
Atendimento da cidade de São João
del-Rei.
O senhor vereador Whering Aires
Cardoso também solicitou relatório de
atendimentos realizados por todos os
médicos das unidades de saúde do
Município de Coronel Xavier Chaves
referente ao período de um ano.
O senhor vereador Wenerson José do
Nascimento sugeriu que o setor de
saúde de Coronel Xavier Chaves
encaminhe à Câmara Municipal relatório
mensal dos atendimentos médicos das
unidades de saúde do Município.

Presença dos vereadores Andréia Inês
de Andrade Sousa, Bárbara Maria
Praia Santos, Carlos Roberto Jesus
da Silva, Clóvis Antônio da Silva,
Hélio Márcio Neves, José de Fátima
Aparecida Chaves, Sábatha Resende
Chaves,
Wenerson
José
do
Nascimento
e
Whering
Aires
Cardoso.

O senhor vereador Wenerson José do
Nascimento
também
solicitou
informações sobre o porquê a médica
que fez o atendimento ao senhor
Francivaldo Trindade Reis no dia oito
de abril de dois mil e vinte e dois não
fez a sutura (pontos) no paciente.
O senhor vereador Whering Aires
Cardoso solicitou que o Executivo
Municipal de Coronel Xavier Chaves
faça cobrança ao servidor municipal
responsável pela vistoria da iluminação
pública do Município de Coronel Xavier
Chaves, considerando que várias luzes
encontram-se apagadas ou piscando

Estavam presentes também na sessão:
Gilsinei Chaves, Juliano Silva de
Carvalho, João Pedro Sousa Camargos
e Carolina Almeida Resende.
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idosos em situação de vulnerabilidade
social” e dá outras providências”, após
debate e pedido de vista pelo senhor
vereador Whering Aires Cardoso..

Retificação e aprovação da ata da 7ª
reunião ordinária do 1º período de 2022
(dois mil e vinte e dois), realizada aos
onze dias do mês de abril.

Apresentação de Relatório Anual de
Atividades da EMATER-MG de Coronel
Xavier Chaves sobre o exercício de
2021 (dois mil e vinte e um) pelo
extensionista
senhor
Leonardo
Henrique Ferreira Calsavara,
Reapresentação do Projeto de Lei nº
157, de 21 de março de 2022, que
“Reconhece a prática da atividade física
e do exercício físico como essenciais
para saúde da população e declara a
Essencialidade dos estabelecimentos
de prestação de serviços de educação
física públicos ou privados como forma
de prevenir doenças físicas e mentais
no âmbito do Município de Coronel
Xavier
Chaves,
e
dá
outras
providências”.
Apresentação da Emenda Modificativa
nº 02/2022, de autoria da senhora
vereadora Andréia Inês de Andrade
Sousa, que modifica o parágrafo 2º do
Artigo 1º do Projeto de Lei nº 157, de 21
de março de 2022.
Após debate em Plenário e pedido de
vista pela senhora vereadora Sábatha
Resende Chaves, o Projeto de Lei nº
157/2022 e emenda continuaram em
tramitação.
O Projeto de Lei nº 1.276, de 13 de
abril 2022, que “Dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2023 e dá
outras providências”, foi encaminhado
para análise da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomadas de Contas e
deverá ser votado até junho, conforme
Art. 124 da Constituição do Município.
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.277,
de 18 de abril de 2022, que “Institui o
Programa para “Institucionalização para

Projeto de Lei nº 1.278, de 20 de abril
de 2022, que “Altera a Lei Municipal nº
439 de 04 de setembro de 1997 e dá
outras providências”, visando compor
um representante da Polícia Militar de
Meio Ambiente de Minas Gerais no
CODEMA obteve aprovação por
unanimidade.
Seguindo a ordem do dia, foi exposto
em Plenário o seguinte expediente: _
Decreto Municipal nº 3.833/2022 que
dispõe sobre revisão de medidas
preventivas à COVID-19; _ Solicitação
da senhora Rose, coordenadora da
Casa de Apoio BH, que hospeda
pessoas carentes de São João del-Rei
que viajam para consultas, exames e
tratamentos
médicos
em
Belo
Horizonte, que requer apoio para
montagem da segunda casa de apoio
para atender as outras cidades
vizinhas; e _ Convite da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte
e Lazer e do Conselho Deliberativo
Municipal do Patrimônio Cultura para
Exposição
de
“Peças
Sacras
Religiosas” a realizar-se nos dias 28 e
29 de abril de 2022 no Centro de
Cultura.
Registrada solicitação ao Executivo
Municipal, em nome de todos os
vereadores desta Casa Legislativa, para
que estude a possibilidade de cessão
de servidor público municipal para
auxílio administrativo ao extensioniosta
do Escritório da EMATER-MG de
Coronel Xavier Chaves, considerando
que havia a disponibilização de
funcionário
anteriormente
e
a
importância da manutenção deste
serviço para a comunidade Xavierense.
A senhora vereadora Bárbara Maria
Praia Santos registrou Congratulações
a equipe do Programa Bem Viver do
Município e demais apoiadores pela
realização da 1ª Conferência Municipal
de Saúde Mental de Coronel Xavier
Chaves no dia 20 de abril 2022 no
Centro Social do Parque de Exposições
João Batista Assunção.
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa parabenizou ao setor
de coleta da Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves e demais
setores pela campanha de descarte de
resíduos de saúde animal, em parceria
com a APLEI – Associação de
Produtores de Leite de Coronel Xavier
Chaves que será ponto de coleta e
destacou a importância do descarte
correto destes materiais de acordo com
a legislação vigente.
A senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa reforçou a Indicação nº
56/2021 que solicitou a reestruturação
do serviço de saúde nos finais de
semana e feriados de acordo com a
legislação vigente, visando assistência

de
enfermagem
aos
pacientes
portadores de lesões e outros
procedimentos que fizerem necessários.
Agradecimento
registrado
pelos
vereadores
do
Partido
Rede
Sustentabilidade de Coronel Xavier
Chaves ao excelentíssimo senhor
Deputado Federal, Reginaldo Lázaro de
Oliveira
Lopes,
pela
emenda
parlamentar já paga no valor de
R$56.187,00 (cinquenta e seis mil e
cento e oitenta e sete reais) para
aquisição de veículo para o setor de
saúde do Município de Coronel Xavier
Chaves.
O senhor vereador Carlos Roberto
Jesus da Silva questionou ao assessor
jurídico do Executivo, João Pedro
Sousa Camargos, sobre a possibilidade
de contratação de médico e rotatividade
de equipe técnica para atendimento nos
finais de semana.
A senhora vereadora Bárbara Maria
Praia Santos solicitou informações se
está tendo falta de medicamentos na
unidade da Rede Farmácia de Minas de
Coronel Xavier Chaves, devido a
reclamações de usuários e, se está
tendo falta, qual é o motivo.
A senhora vereadora Bárbara Maria
Praia Santos parabenizou a todos os
organizadores pelo evento de moto de
trilha “Trilhão Cava Amarela” realizado
no dia 24 de abril de 2022 no Município
de Coronel Xavier Chaves.
A senhora vereadora Bárbara Maria
Praia
Santos
parabenizou
aos
organizadores
de
um
evento
beneficente (churrasco) realizado em
prol da capela da comunidade do
Barreiro e destacou a organização do
evento.
O senhor vereador Whering Aires
Cardoso solicitou providência referente
ao mutirão de oftalmologia realizado em
parceria com a Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves, considerando a
insatisfação relatada por pacientes
sobre os óculos fornecidos.
O senhor vereador Whering Aires
Cardoso solicitou que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves
faça a manutenção do calçamento da
estrada do Cambuia, próxima à subida
que dá acesso ao Jequitibá e solicitou
que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves estude a possibilidade
de apoiar o projeto de criação de uma
feira de exposições de produtos da
agricultura e pecuária, com construção
de quiosques, idealizado pelo senhor
Olímpio Tarcísio Chaves Júnior que fez
a locação por dez anos de uma área
pertencente à Paróquia Nossa Senhora
da Conceição.
O senhor vereador Whering Aires
Cardoso registrou agradecimento à
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves pela realização do serviço de

limpeza das margens das estradas
rurais do Município.
O senhor vereador Carlos Roberto
Jesus da Silva solicitou que COPASA Companhia de Saneamento de Minas
Gerais unidade de Coronel Xavier
Chaves faça a comunicação aos
usuários sobre os períodos de
interrupções no fornecimento de água
decorrente das obras na rede, visando
minimizar
os
transtornos
aos
moradores.
Aprovação
por
unanimidade
Requerimentos de autoria do senhor
vereador Whering Aires Cardoso,
conforme a seguir: _ Prestação de
contas de gastos de todos os exames
clínicos realizados no Município de
Coronel Xavier Chaves e a quantidade
de pedidos de cada especialidade; e _
Prestação de contas de gastos de
exames laboratoriais de sangue e urina
realizados no Município e a fila de
pedidos destes exames contendo a
quantidade. Também
Aprovado
por
unanimidade
Requerimento de autoria do senhor
vereador Clóvis Antônio da Silva que
solicita relação de todos os taxistas
credenciados
atualmente
pela
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves.
A senhora vereadora Bárbara Maria
Praia Santos solicitou que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves
faça uma vistoria no sistema de energia
solar do bicicletário “bike station”, uma
vez que a mesmo não está funcionando
no período noturno.
Gravação desta sessão
- Ata
Eletrônica nº 392 (trezentos e noventa
e dois)
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 30/04/2022:
Ofícios expedidos: 156;
Correspondências, e-mails, e ofícios
recebidos/protocolados: 44.

