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MAIO / 2022 
 

Reunião na Câmara Municipal de 
Resende Costa – 03 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunião dos vereadores de Coronel Xavier 
Chaves e Resende Costa, com a presença 
do Prefeito em exercício de Resende 
Costa, Lucas Paulo de Assis Vale. 
Pauta: _ Possibilidade de pavimentação da 
estrada que liga Coronel Xavier Chaves a 
Resende Costa referente ao trecho da 
Fazenda da Fartura até a Rodovia Alfredo 
Penido (Fazenda do Rochedo) e _ 
Reunião com o Comandante do Batalhão 
de Resende Costa sobre a Patrulha Rural. 
Encaminhado Ofício nº 157/2022 ao Exmo. 
Sr. Governador Estado de Minas Gerais, 
Romeu Zema Neto, solicitando o aumento 
do efetivo de policiais militares do Pelotão 
da Polícia Militar de Minas Gerais da 
Comarca de Resende Costa, visando 
reativação do “Programa Patrulha Rural” 
que atendia as cidades de Coronel Xavier 
Chaves, Resende Costa e Ritápolis, que 
tem como objetivo o patrulhamento 
ostensivo que visava a prevenção de 
crimes nas áreas rurais destes Municípios, 
considerando ainda a diminuição do efetivo 
desta guarnição da cidade de Resende 
Costa por aposentadorias e realocação de 
militares para cursos de graduação. 

9ª Reunião Ordinária do 1º Período 
Data: 09 de maio de 2022 
 

 
 
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, Wenerson José do Nascimento 
e Whering Aires Cardoso. 
 

 
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Fúvio Olimpio de Oliveira 
Pinto, Antônio Maria Claret Assunção, 
Clélia Soares de Assis, Mário Francisco 
Moura, Willian Jaques da Silva, Lucas 
Mateus Rodrigues Sousa, Luiz Henrique 
Rodrigues, João Paulo Rosa Silva, Ricardo 
Marques da Silva, Marcos Augusto dos 
Reis, Daniel Geraldo do Nascimento, 
Roberto José Santos, Carolina Almeida 
Resende, Francisco Carlos Fernandes 
Tavares, e Juliano Silva de Carvalho.  
 

 
 
Iniciando os trabalhos, foi prestada 
homenagem pela Câmara Municipal de 
Coronel Xavier Chaves aos Policiais 
Militares e respectivos comandantes na 
hierarquia da corporação, Capitão PM 
Francisco Carlos Fernandes Tavares, 2º 
Tenente PM Marcos Augusto dos Reis, 2ª 
Sargento PM Daniel Geraldo do 
Nascimento, 2º Sargento PM Roberto José 
Santos, 3º Sargento PM Luiz Henrique 
Rodrigues, Cabo PM Mário Francisco 
Moura, Cabo PM Willian Jaques da Silva, 
Cabo PM João Paulo Rosa Silva, Cabo PM 
Lucas Mateus Rodrigues Sousa, Cabo PM 
Vinícius Zanitti Souza e Silva e Cabo PM 
Ricardo Marques da Silva, pelo “Dia do 
Policial Militar”, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.241/2019 que instituiu o Dia 
do Policial Militar no Município de Coronel 
Xavier Chaves.  

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”. Após debate e votação, a 
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, obteve 
aprovação com o voto de desempate do 
Presidente da Câmara, vereador José de 
Fátima Aparecida Chaves, após ser 
aprovada pelos vereadores Andréia Inês 
de Andrade Sousa, Carlos Roberto Jesus 
da Silva e Hélio Márcio Neves, reprovada 
pelos vereadores Bárbara Maria Praia 
Santos, Clóvis Antônio da Silva e 
Wenerson José do Nascimento, e 
abstenção de voto pelo vereador Whering 
Aires Cardoso. A seguir, a Emenda 
Modificativa nº 04/2022, que modifica o 
parágrafo 2º do Artigo 1º do Projeto de Lei 
nº 157, de 21 de março de 2022, e Projeto 
de Lei nº 157/2022, ficaram em tramitação 
depois de pedido de vista pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos, 
que justificou a tramitação considerando a 
ausência da senhora vereadora Sábatha 
Resende Chaves que havia solicitado 
vista na matéria na sessão anterior.  
 
Encaminhadas para a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomadas de 
Contas as Emendas Modificativas nº 05, 
06, 07 e 08/2022 e as Emendas Aditivas 
nº 03 e 04/2022, de autoria da senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa, 
ao 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”.  
 
Aprovação por unanimidade o Projeto de 
Lei nº 1.277, de 18 de abril de 2022, que 
“Institui o Programa para 
“Institucionalização para idosos em 
situação de vulnerabilidade social” e dá 
outras providências”, e a Emenda 
Modificativa nº 03/2022, de autoria do 
senhor vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves, que modifica a redação do Artigo 
13 do Projeto de Lei nº 1277/2022. 
 
Exposto em Plenário relatório da Câmara 
dos Deputados contendo recursos do 
orçamento da União pagos ao Município 
de Coronel Xavier Chaves de janeiro a 
março de 2022.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou a Indicação nº 
19/2022 que solicita que seja realizada 
obra de pavimentação asfáltica ou 
poliédrica do trecho da estrada nº 1 
conforme cadastro municipal de estradas 
vicinais - Trecho entre a sede e trevo da 
Água Limpa (Justificativa: Considerando 
que o valor orçado (Edital de Licitação – 
Modalidade: CONCORRENCIA Nº 01/2022 
– Processo licitatório nº25-2022) 
R$4.331.821,54 e que o valor licitado ficou 
em R$3.680.757,74, obteve um deságio no 
valor de R$651.063,80 esse recurso 
poderá ser usado para atender essa 
demanda antiga das comunidades que 
acessam a referida estrada. A estrada 
supracitada tem um fluxo grande de 

veículos, atende a diversas comunidades 
como Casa Nova, Água Limpa, Roça do 
Campo, Tabuões, Roça Grande, 
Invernada, Barreiro, Canela, Cuba, Ouro 
Fino e outros. É um local importante muito 
usado para a prática de caminhadas e 
ciclismo, faz parte do roteiro turístico 
Caminhos de São Tiago, sendo um ponto 
de ligação entre os municípios de Coronel 
Xavier Chaves e Ritápolis).  
 
Nota de Pesar registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
pelo falecimento da dona Maria Aparecida 
Silva Assunção, que foi uma mulher 
batalhadora, mãe de família exemplar e 
muito atuante em vários movimentos 
sociais e religiosos do Município.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou a indicação verbal que 
solicita obra de adequação do Centro 
Social do Parque de Exposições João 
Batista de Assunção para realização de 
bailes, seguindo as normas de segurança 
exigidas pelo Corpo de Bombeiros.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos solicitou que a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves faça obras de 
melhorias nos salões das comunidades 
rurais do Município de Coronel Xavier 
Chaves.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos parabenizou aos organizadores 
pelo evento “Juntos Pelo Agro – CIDEP – 
1º Ciclo de Debates sobre 
Empreendedorismo e Produção Rural”, 
realizado no dia 06 de maio de 2022 no 
Centro Social do Parque de Exposições 
João Batista Assunção, e destacou a 
importância do Selo SIMC – Serviço de 
Inspeção Municipal Consorciado. 
 
O senhor vereador Clóvis Antônio da Silva 
registrou a indicação verbal que solicita 
que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a limpeza do córrego 
localizado na Rua Capitão Anselmo no 
Bairro Vila Mendes.  
 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou a indicação verbal que solicita 
que a Prefeitura Municipal faça a limpeza 
do canal próximo à academia, ao bar do 
senhor Roberto Santos Nalesso e em um 
lote na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 
devido ao acúmulo de sacos de lixo nestes 
locais.  
 
Providência registrada pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso referente 
a uma fiação que está caindo próximo ao 
terreno do senhor Darci na comunidade de 
São Caetano, devido ao risco de acidente 
no local.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa solicitou que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça 
manutenção e pintura das academias ao ar 
livre instaladas no Município de Coronel 
Xavier Chaves.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
registrou a indicação verbal que solicita 
que a Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a manutenção do 
acostamento do ponto de ônibus 
localizado próximo ao Bar do Donizete na 
comunidade do Quebra Machado.  
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou a indicação verbal que 
solicita que seja estuda a possibilidade de 
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aquisição de uma viatura blindada para o 
destacamento da Polícia Militar de Coronel 
Xavier Chaves.  
 
Agradecimento registrado pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos à 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves pela licitação que objetiva o 
fornecimento de acesso à internet banda 
larga via satélite para atender áreas da 
zona rural do Município de Coronel Xavier 
Chaves.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
ratificou a solicitação que requer que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves entre em contato com a operadora 
Vivo visando à instalação de uma torre de 
telefonia celular na Serra do Retiro para 
atender a população da zona rural, 
conforme reunião realizada com a 
empresa. 
 
Gravação - Ata Eletrônica nº 393 
 
Sessão Solene 
Data: 21 de maio de 2022 

 

 
 
Sessão Solene da Câmara Municipal de 
Coronel Xavier Chaves, realizada 
excepcionalmente no Auditório da Escola 
Municipal Sebastião Patrício Pinto para 
entrega de diplomas de honra ao mérito e 
títulos de cidadão honorário do Município 
de Coronel Xavier Chaves. 

 

 
Concessão de Título de Cidadão Honorário 
de Coronel Xavier Chaves ao Dr. Augusto 
Cesar Esteves, conforme Decreto 
Legislativo nº 02/2021. 

 

 
 
Concessão de Título de Cidadã Honorária 
de Coronel Xavier Chaves à Sra. Maria 
das Graças Scheidt, conforme Decreto 
Legislativo nº 03/2021. 

 
Concessão de Diploma de Honra ao Mérito 
à Sra. Edilma Rosária Santos Resende 
Campos, conforme Decreto Legislativo nº 
05/2021. 
 

 
Concessão de honra ao Mérito para a 
Senhora Nilcéria Marta da Silva Pinto, 
conforme Decreto Legislativo nº 07/2021. 
 
63ª Audiência Pública 
Data: 23 de maio de 2022 
 
63ª (sexagésima terceira) sessão de 
Audiência Publica realizada nos termos do 
parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000.  
 

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

 
Estavam presentes também na sessão 
Gilsinei Chaves, Joelma Conceição 
Resende, Clélia Soares de Assis, 
Claudiano Assunção, Aparecida Fátima de 
Almeida Resende e por vídeochamada, 
Carolina Almeida Resende.  
 
O senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento está de atestado médico para 
esta sessão.  

Foi apresentado o Ofício nº 09/2022 da 
Secretária Municipal de Assistência Social, 
Maura Chaves Sousa Pinto, que justifica a 
ausência nesta sessão e encaminha 
relatório de atividades desenvolvidas pela 
secretaria no período de janeiro a abril de 
dois mil e vinte e dois.  
 
Aprovação da ata da 62ª (sexagésima 
segunda) sessão de Audiência Pública 
realizada no dia 21 de março de 2022.  
 

 
 
A Secretária Municipal de Educação, 
Aparecida Fátima de Almeida Resende, 
fez a apresentação de relatório das 
principais atividades desenvolvidas entre 
os meses de janeiro a abril de 2022, 
contendo atividades pedagógicas, 
administrativas e financeiras.  
 

 
 
A Secretária Municipal de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, Joelma 
Conceição Resende, apresentou relatório 
de atividades sobre o primeiro 
quadrimestre de dois mil e vinte e dois, 
como participação em reuniões, visitas, 
capacitação, participação em eventos e 
feiras e relatório referente aos empenhos 
pagos no período.  
 

 
 
A Secretária de Agricultura, 
Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente, Clélia Soares de Assis, fez 
apresentação de relatório sobre as 
atividades no primeiro quadrimestre de 
2022, como o evento Feira na Praça, 
parceria com as associações APLEI e 
ARCEL, Serviço de Inspeção Municipal 
Consorciado, demais trabalhos, programa 
consciência ambiental, coleta seletiva, 
usina de triagem, estudo hidrogeológico, 
instalação da sala mineira do 
empreendedor e participação em reuniões.  
 

O Secretário Municipal de Saúde, 
Claudiano Assunção, fez a apresentação 
de relatório das principais atividades do 
setor de saúde de janeiro a abril de 2022, 
contendo relação de serviços ofertados 
pela secretaria, pela vigilância sanitária, 
pela vigilância epidemiológica, programa 
de Saúde Mental, Posto de Saúde, 
Estratégia Saúde da Família, assistência 
farmacêutica, centro odontológico, 
reuniões, quantidade de procedimentos, 
relação de viagens e ações realizadas.  

 
 
Foi encaminhado pelo Contador Municipal, 
Jaber José de Mendonça, demonstrativo 
contendo receitas, transferências, 
despesas em gerais, despesas com 
pessoal da educação e da saúde, e 
disponibilização de caixa do Município 
sobre o 1º quadrimestre de 2022. 
 

Gravação - Ata Eletrônica nº 394 
 

10ª Reunião Ordinária do 1º Período 
Data: 30 de maio de 2022 

 
Presença dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, 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. 
 

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

Aprovada a ata da 9ª reunião ordinária do 
1º período, realizada aos nove dias do mês 
de maio de dois mil e vinte e dois.  
 

O senhor vereador Clóvis Antônio da Silva 
solicitou que a Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves tome providência 
referente à limpeza do lote localizado ao 
lado do córrego na Rua Capitão Anselmo 
no Bairro Vila Mendes.  
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O Presidente informou que a senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves 
apresentou atestado sobre a ausência na 
sessão ordinária anterior e que a senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
não irá comparecer a esta reunião, pois a 
mesma está em isolamento domiciliar e 
fará teste para COVID-19.  

 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa informou que coabitou com 
indivíduo testado positivo para COVID-19, 
mas em virtude da recente note técnica, 
esteve presente nesta reunião por não ser 
necessário realizar o afastamento das 
atividades, a menos que tivesse 
apresentado quaisquer sintomas, o que de 
fato não ocorreu.  
 
O Presidente informou que 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”, e as Emendas 
Modificativas nº 05, 06, 07 e 08/2022 e as 
Emendas Aditivas nº 03 e 04/2022 
encontram-se na Comissão de Finanças, 
Orçamento e Tomadas de Contas.  

 
Aprovado por unanimidade o Projeto de 
Lei nº 1.279, de 23 de maio de 2022, que 
“Ratifica alteração do Contrato de 
Consórcio do CIGEDAS VERTENTES - 
Consórcio Intermunicipal de Gestão e 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável 
das Vertentes”.  

 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.280, de 27 de maio de 2022, que 
“Autoriza assinatura de acordo de 
cooperação técnica com o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Polícia 
Civil, e dá outras providências”, e da 
Emenda ao Projeto de Lei nº 1.280/2022 
que substitui o Acordo de Cooperação 
Técnica e o Plano de Trabalho anexos 
para que tenham início a partir de junho de 
2022, conforme Ofício nº 96/2022 da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves. 

  
Tramitação dos Projetos de Lei nº 1.281, 
1.282 e 1.283, de 27 de maio de 2022, que 
autorizam aberturas de créditos 
suplementares no presente exercício, 
respectivamente, nos valores de R$ 
2.480.757,74 (dois milhões e quatrocentos 
e oitenta mil e setecentos e cinquenta e 
sete reais e setenta e quatro centavos), de 
R$337.817,20 (trezentos e trinta e sete mil 
e oitocentos e dezessete reais e vinte 
centavos) e de R$ 125.576,44 (cento e 
vinte e cinco mil e quinhentos e setenta e 
seis reais e quarenta e quatro centavos).  

 
Apresentado o Projeto de Lei nº 158, de 
23 de maio de 2022, que “Altera a Lei nº 
1.223, de 05 de novembro de 2018, que 
“Institui e regulamenta a diária de viagem e 
reembolso para os Vereadores e 
Servidores da Câmara Municipal” e dá 
outras providências”, visando atender as 
disposições do Ofício nº 138/2022 do 
Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, referente ao Processo SEI nº 
19.16.1611.0047754/2021-42. 

 
Apresentada a Emenda Modificativa nº 
09/2022, de autoria do senhor vereador 
José de Fátima Aparecida Chaves, que 
modifica o Anexo I - Tabela de diária de 
viagem da Câmara Municipal de Coronel 
Xavier Chaves.  

Após debate, o Projeto de Lei nº 158/2022 
e a Emenda Modificativa nº 09/2022 
ficaram em tramitação. 
 
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva solicitou informações sobre como 
é calculado o valor da diária de viagem aos 
motoristas do quadro de servidores da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves.  
 
Foi exposto em Plenário relatório da 
Câmara dos Deputados contendo recursos 
do orçamento da União pagos ao 
Município de Coronel Xavier Chaves de 
janeiro a abril de 2022.  
 
Foi encaminhado ofício pelos vereadores 
do Partido Rede Sustentabilidade desta 
Câmara Municipal para a Deputada 
Estadual Ana Paula Siqueira visando 
solicitar recurso financeiro ou doação de 
fraldas geriátricas, medicamentos e outros 
bens necessários para a continuidade dos 
trabalhos da Pastoral da Saúde do 
Município de Coronel Xavier Chaves.  
 
O Presidente informou sobre o motivo do 
arquivamento 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 Presidente também informou que será 
encaminhado convite ao senhor Franci dos 
Santos Mendonça para participar da 
reunião ordinária desta Casa Legislativa 
com o intuito de explanar sobre os 
principais pontos ensejadores das dúvidas 
sobre o Projeto de Lei nº 157/2022, e que 
também será concedida a palavra ao 
mesmo para prestar esclarecimentos 
referente à veiculação de áudios nas redes 
sociais “WhatsApp” no que diz respeito ao 
projeto mencionado. 
 
Gravação - Ata Eletrônica nº 395 
 

JUNHO / 2022 
 
11ª Reunião Ordinária do 1º Período 
Data: 13 de junho de 2022 

 
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.  
 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Carolina Almeida 
Resende, Juliano Silva de Carvalho, Franci 

dos Santos Mendonça, João Pedro Sousa 
Camargos e Cleber Cristian Beraldo.  
 
Retificada e aprovada a ata da 10ª reunião 
ordinária do 1º período, realizada aos trinta 
dias do mês de maio de dois mil e vinte e 
dois.  
 
Foi debatido em Plenário sobre o 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, mesmo 
em período de calamidade pública, e 
emendas que encontram-se arquivados 
nesta Casa Legislativa.  
 

 
Também foi debatido sobre a veiculação 
de áudios nas redes sociais “WhatsApp” 
que versam sobre a tramitação do Projeto 
de Lei nº 157/2022 com o uso da palavra 
pelos senhores Franci dos Santos 
Mendonça e Cleber Cristian Beraldo.  

 
 
A palavra também foi usada pelos 
presentes na sessão Juliano Silva de 
Carvalho e João Pedro Sousa Camargos 
que manifestaram sobre o projeto que 
reconhece a prática da atividade física e 
do exercício físico como essenciais no 
Município de Coronel Xavier Chaves.  

 
 

 

Foi apresentado o Ofício nº 103/2022 da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves que encaminha mensagem aos 
Projetos de Lei nº 1.281, 1.282 e 1.283, 
de 27 de maio de 2022, que autorizam 
aberturas de créditos suplementares no 
presente exercício, respectivamente, nos 
valores de R$ 2.480.757,74 (dois milhões 
e quatrocentos e oitenta mil e setecentos e 
cinquenta e sete reais e setenta e quatro 
centavos), de R$337.817,20 (trezentos e 
trinta e sete mil e oitocentos e dezessete 
reais e vinte centavos) e de R$ 125.576,44 
(cento e vinte e cinco mil e quinhentos e 
setenta e seis reais e quarenta e quatro 
centavos).  

 
Após debate e votação, os Projetos de Lei 
nº 1.281, 1.282 e 1.283/2022 obtiveram 
aprovação por unanimidade.  

 
Reapresentado o Projeto de Lei nº 158, 
de 23 de maio de 2022, que “Altera a Lei 
nº 1.223, de 05 de novembro de 2018, que 
“Institui e regulamenta a diária de viagem e 
reembolso para os Vereadores e 
Servidores da Câmara Municipal” e dá 
outras providências”.  

 
O senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves informou que retirou de 
pauta a Emenda Modificativa nº 09/2022, 
considerando que foi protocolada nova 
emenda que modifica o Anexo I - Tabela 
de diária de viagem da Câmara Municipal 
de Coronel Xavier Chaves.  

 
Aprovação por unanimidade das Emendas 
Modificativas nº 09 e 10/2022 e a 
Emenda Aditiva nº 05/2022, de autoria 
dos vereadores Andréia Inês de Andrade 
de Sousa, Bárbara Maria Praia Santos e 
Wenerson José do Nascimento, que 
respectivamente, modifica o ANEXO I e 
Art. 4º e adiciona o Art. 17 e parágrafo 
único ao Art. 4º do Projeto de Lei nº 
158/2022.  

 
Aprovado por unanimidade o Projeto de 
Lei nº 158, de 23 de maio de 2022, que 
altera a Lei nº 1.223, de 05 de novembro 
de 2018, que versa sobre as diárias de 
viagem e reembolso para os Vereadores e 
Servidores da Câmara Municipal.  

 
Reapresentado 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”.  

 
Foram apresentadas as Emendas 
Modificativas nº 05, 06, 07 e 08/2022 e as 
Emendas Aditivas nº 03 e 04/2022 e 
Parecer nº 17/2022 da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomadas de 
Contas referente ao Projeto de Lei nº 
1.276/2022.  

 
Também foi apresentada a Emenda 
Aditiva nº 06/2022, de autoria da senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos, 
que adiciona meta e prioridade no Anexo I 
ao Projeto de Lei nº 1.276/2022.  

 
Após deliberação em Plenário, o Projeto 
de Lei nº 1.276/2022 e emendas obtiveram 
aprovação por unanimidade.  

 
Seguindo a ordem do dia, foi exposto em 
Plenário o Ofício nº 102/2022 da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves que 
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responde aos Ofícios nº 11, 13, 97, 102, 
103, 107, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 
130, 131, 146, 149, 151, 155, 159, 176, 
184 e 185/2022 desta Câmara Municipal.  

 
Foi registrada a Indicação nº 20/2022, de 
autoria dos vereadores Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Carlos Roberto Jesus da 
Silva, Helio Marcio Neves e José de 
Fátima Aparecida Chaves, que solicita a 
ampliação do horário de funcionamento da 
UBS de 07:30 às 20:00 ou às 22:00 horas 
(Justificativa: A extensão do horário de 
atendimento da Unidade Básica de Saúde 
com um profissional médico atendendo por 
volta de 17:00 às 20:00 horas se faz 
necessária para melhor atender às 
necessidades da população Xavierense. 
Pois é um período em que a população 
fica bastante desassistida tendo em vista 
que o Posto de Saúde e o PSF fecham às 
16:30. Com a ampliação do horário, será 
possível uma assistência à saúde dos 
moradores que trabalham o dia inteiro e 
não tem como se consultar, pois terá a 
possibilidade de um atendimento para 
acompanhamento de doenças crônicas ou 
de alguma urgência do dia. Ampliar a 
disponibilidade de serviços em horários 
compatíveis aos dos trabalhadores confere 
uma maior resolutividade à atenção 
primária, além disso, o município terá 
condições de efetivar o programa de 
Saúde do trabalhador no município).  

 
O senhor vereador José de Fátima 
Aparecida Chaves informou aos demais 
vereadores sobre reclamação 
encaminhada ao mesmo pelo senhor 
Geraldo Figueiredo referente à 
manutenção de estrada próxima à sua 
propriedade.  

 
O senhor vereador Carlos Roberto Jesus 
da Silva registrou a indicação verbal que 
solicita que o setor de saúde da Prefeitura 
Municipal estude a possibilidade de 
extensão do horário de atendimento 
odontológico que estará sendo implantado 
no PSF do Município, possibilitando o 
atendimento até mais tarde da população.  

 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos solicitou que o Executivo Municipal 
de Coronel Xavier Chaves estude a 
possibilidade de implantação de 
atendimentos médicos e odontológicos aos 
sábados, visando dar acesso aos 
estudantes e trabalhadores a estes 
serviços.  

 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos também informou sobre o início da 
implantação de acesso à internet banda 
larga via satélite para atender áreas 
pontuais na zona rural do Município de 
Coronel Xavier Chaves e sobre o 
andamento de emenda parlamentar do 
Deputado Estadual Duarte Bechir para 
aquisição de uma retroescavadeira para 
atender a demanda dos produtores rurais 
do Município.  

 
O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que o Executivo Municipal faça 
uma avaliação sobre o transporte de 
passageiros por táxi no Município, visando 
cobrar melhoria do serviço prestado, 
implantação de escalas e publicação do 
contato.  
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12ª Reunião Ordinária do 1º Período 
Data: 27 de junho de 2022 
 

 
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. 

 
Estavam presentes também na sessão: 
Gilsinei Chaves, Geraldo Magela Mufatto, 
Wanderson Rodrigues de Paula, Fábio 
Augusto Alves Santos, Phelipe Lincoln 
Sousa Trindade, Eduardo Henrique 
Mendonça Júnior, Eduardo Mendonça, 
João Pedro Sousa Camargos e Carolina 
Almeida Resende.  
 
Retificada e aprovada a ata da 11ª reunião 
ordinária do 1º período, realizada aos treze 
dias do mês de junho de dois mil e vinte e 
dois.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.284, de 26 de junho de 2022, que 
“Dispõe sobre autorização para custeio de 
despesas com processo de regularização 
fundiária de interesse social (Reurb-S) e 
dá outras providências”. 
  
Apresentado o Projeto de Lei 
Complementar nº 1.285, de 26 de junho 
de 2022, que “Dispõe sobre a criação de 
vagas para cargo efetivos que especifica, e 
dá outras providências”, visando criar duas 
vagas para cargo efetivo de Auxiliar de 
Serviço de Saúde III, nível 06, no quadro 
de servidores efetivos da Prefeitura 
Municipal e extinção das duas vagas 
temporárias do cargo Auxiliar de Serviço 
de Saúde III criadas pela Lei Municipal nº 
1.355, de 17 de setembro de 2021.  
 
Após debate em Plenário e 
questionamento pela vereadora Andréia 
Inês de Andrade Sousa sobre a 
quantidade de cargos de nível técnico 
efetivados na área de saúde e o número 
de vagas constantes no anexo único, o 
Projeto de Lei Complementar nº 
1.285/2022 ficou em tramitação.  
 
Aprovação por unanimidade do Projeto de 
Lei nº 1.286, de 26 de junho de 2022, que 
“Dispõe sobre alteração da Lei 
Complementar Municipal nº 1.286 de 06 de 
Abril de 2020 e dá outras providências”, 
que objetiva permitir ao conselheiro tutelar 

o exercício de outra atividade trabalhista 
de caráter privado nos dias e horários em 
que o conselheiro não estiver a serviço do 
órgão durante o seu horário de 
funcionamento ou durante o período em 
que estiver à disposição nas escalas de 
sobreaviso ou de plantão.  
 
Seguindo a ordem do dia, foi exposto em 
Plenário o seguinte expediente: _ 
Recursos do orçamento da União pago ao 
Município de janeiro a maio de 2022; _ 
Ofício de Nota de Pesar pelo falecimento 
do jovem Henrique Chaves Cesário 
encaminhado à família em nome da 
Câmara Municipal; e _ Convite para a II 
Audiência Pública de Avaliação do Plano 
Municipal de Educação – PME, versão 
preliminar do ciclo avaliativo 2019/2021 a 
ser realizada no dia 1º de julho de 2022, às 
07:30 h  no Auditório da Escola Municipal 
Sebastião Patrício Pinto.  
 

 
Com a palavra, o senhor Eduardo 
Mendonça manifestou sobre o atraso na 
construção de um novo poço artesiano na 
comunidade de São Caetano 
considerando que já teria recurso para 
execução desta obra, sobre a possibilidade 
de retorno do funcionamento do posto de 
saúde da comunidade de São Caetano e 
sobre a possibilidade de instalação de uma 
unidade do Procon em Coronel Xavier 
Chaves.  
 
Após debate, será encaminhada indicação 
em nome dos vereadores deste Legislativo 
solicitando que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves estude a 
possibilidade de elaboração e envio para 
este Legislativo de projeto de lei que visa à 
criação do Órgão Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – Procon em 
Coronel Xavier Chaves, uma vez que não 
existe este serviço no Município e também 
não há convênio com unidade de outro 
município para atendimento da população.  
 
O senhor vereador Hélio Márcio Neves 
solicitou que o excelentíssimo senhor 
Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de 
Oliveira Pinto, esteja presente na zona 
rural do Município, fazendo mais reuniões 
nestas comunidades.  
 

 
Seguindo a palavra, o senhor Geraldo 
Magela Mufatto relatou sobre a situação de 
sua propriedade localizada na comunidade 
de São Caetano e solicitou apoio dos 
vereadores para legalização de todos os 

terrenos que necessitam de 
regulamentação como áreas urbanas 
isoladas junto ao Município de Coronel 
Xavier Chaves.  
 
Também foi debatido sobre a elaboração 
de estudo hidrogeológico para construção 
de novos poços artesianos e necessidade 
de criação do Plano Diretor.  
 
A senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos registrou Moção de Congratulações 
à Prefeitura Municipal, extensivo aos 
servidores de vários setores, à Secretaria 
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico, à Secretaria 
Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e 
Turismo, à EMATER-MG - Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Minas Gerais, à ARCEL – 
Associação Rural e Comunitária de 
Coronel Xavier Chaves, extensivo a todos 
os funcionários e produtores rurais, à 
APLEI – Associação de Produtores de 
Leite de Coronel Xavier Chaves, extensivo 
aos produtores, à Polícia Militar de Minas 
Gerais, aos funcionários do serviço de 
limpeza e para a equipe da cozinha pela 
realização 30ª Exposição Agropecuária e 
38º Torneio Leiteiro e Morfológico de 
Coronel Xavier Chaves - edição de 2022.  
 
Registrada Moção de Congratulações pelo 
senhor vereador Whering Aires Cardoso 
ao senhor Francivaldo Trindade Reis, ao 
senhor Welimar Lelis Resende e ao senhor 
Elias Andrade Carvalho da Comitiva Coice 
de Mula pela realização da 18ª Cavalgada 
e 1º Poeirão na exposição agropecuária 
deste ano.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou a Indicação nº 
21/2022 que solicita que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a 
verificação de onde está ocorrendo 
vazamento de esgoto no canal do 
sapateiro e providenciar o conserto 
(Justificativa: Está descendo esgoto no 
canal e contaminando a água, provocando 
mau cheiro no local).  
 
Os vereadores Wenerson José do 
Nascimento e Whering Aires Cardoso 
parabenizaram à Prefeitura Municipal pela 
disponibilização de forma gratuita de 
parque de diversões para as crianças na 
30ª Exposição Agropecuária de Coronel 
Xavier Chaves.  
 
Registrada sugestão pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
que o parque de diversões para as 
crianças tenha horário de início mais cedo 
na próxima edição da exposição 
agropecuária.  
 

O senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou agradecimento ao senhor 
Elanilson Resende Santos pelo empenho e 
compromisso na realização da exposição 
agropecuária de Coronel Xavier Chaves de 
2022, considerando os problemas 
enfrentados na contratação de sonorização 
para o evento.  
 

O Presidente, senhor vereador José de 
Fátima Aparecida Chaves informou aos 
demais vereadores que irá solicitar 
contratação de empresa especializada 
para transmissão via internet ao vivo das 
reuniões ordinárias desta Câmara 
Municipal visando melhor transparência 
dos trabalhos realizados. 
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