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Posse do Excelentíssimo senhor Prefeito 
Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto
e do Vice-Prefeito Municipal
Antônio Maria Clare D’Assunção
mandato 2021/2024.
1ª Reunião Ordinária do 1º Período 
18/01/2021 

Presença de todos os vereadores.
Formação das comissões permanentes 
desta Casa Legislativa para o biênio 
2021/2022: 1) Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final
vereadora Lílian Cecília Jaques; Vice
Presidente vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa; Relator vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos; e Suplentes 
vereadores Whering Aires Cardoso e 
Sábatha Resende Chaves; 
de Finanças, Orçamento e
Contas: Presidente vereadora Andréia 
Inês de Andrade Sousa; Vice
vereador Wenerson José do Nascimento; 
Relatora vereadora Lílian Cecília Jaques; e 
Suplentes vereadores Bárbara Maria Praia 
Santos e Carlos Roberto Jesus da Silva; 
Comissão de Agricultura, Meio 
Ambiente, Obras e Serviços Públicos
Presidente vereador Whering Aires 
Cardoso; Vice-Presidente vereador Helio 
Marcio Neves; Relatora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos; e Suplentes 
vereadores Lílian Cecília Jaques e 
Wenerson José do Nascimento; e 
Comissão de Educação, Saúde e 
Assistência: Presidente vereadora 
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xcelentíssimo senhor Prefeito 

Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, 
Prefeito Municipal, senhor 

Antônio Maria Clare D’Assunção, para o 
mandato 2021/2024. 
1ª Reunião Ordinária do 1º Período - 

 
Presença de todos os vereadores. 

das comissões permanentes 
desta Casa Legislativa para o biênio 

1) Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final: Presidente 
vereadora Lílian Cecília Jaques; Vice-
Presidente vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa; Relator vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos; e Suplentes 
vereadores Whering Aires Cardoso e 
Sábatha Resende Chaves; 2) Comissão 
de Finanças, Orçamento e Tomadas de 

: Presidente vereadora Andréia 
Inês de Andrade Sousa; Vice-Presidente 
vereador Wenerson José do Nascimento; 
Relatora vereadora Lílian Cecília Jaques; e 
Suplentes vereadores Bárbara Maria Praia 
Santos e Carlos Roberto Jesus da Silva; 3) 

missão de Agricultura, Meio 
Ambiente, Obras e Serviços Públicos: 
Presidente vereador Whering Aires 

Presidente vereador Helio 
Marcio Neves; Relatora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos; e Suplentes 
vereadores Lílian Cecília Jaques e 

José do Nascimento; e 4) 
Comissão de Educação, Saúde e 

: Presidente vereadora 

Bárbara Maria Praia Santos; Vice
Presidente vereador Whering Aires 
Cardoso; Relator vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva; e Suplentes vereadores 
Helio Marcio Neves e Sábatha Resende 
Chaves. 
Lideranças parlamentares para o biênio 
2021/2022: _ Líder do Partido Verde: 
Vereadora Sábatha Resende Chaves; _ 
Líder do Partido da Social Democracia 
Brasileira: Vereador Whering Aires 
Cardoso; _ Líder do Partido Rede 
Sustentabilidade: Vereadora Andréia Inês 
de Andrade Sousa; _ Líder do Governo: 
Vereadora Bárbara Maria Praia Santos; e _ 
Líder da Oposição: Vereador Carlos 
Roberto Jesus da Silva. 
Projeto de Lei nº 146, de 07 de novembro 
de 2020, que “Considera uma ação de 
saúde pública o sepultamento de bovinos 
e dá outras providências”, foi arquivado 
pela Mesa Diretora desta Câmara 
Municipal em conformidade com o Art. 125 
do Regimento Interno. 
Veto parcial sobre o Anexo II e o Anexo III 
da Proposição de Lei nº 1.308, de 14 de 
dezembro de 2020, que “Altera a estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves instituída pela Lei 
nº 1.170 de 03 de julho de 2017 e dá 
outras providências”, conforme Ofício nº 
188/2021 da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves, mantido por 
unanimidade.  
A senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves solicitou que seja registrado em 
ata que manteve o veto parcial ao artigo 2º 
da Proposição de Lei nº 1.307/2020, 
acreditando que vai ser criado um 
programa de manutenção de estradas 
particulares para atender as necessidades 
da população vulnerável do Município. 
Veto parcial sobre o Art. 2º da Proposição 
de Lei nº 1.307, de 14 de dezembro de 
2020, que “Define cadastro municipal de 
estradas vicinais públicas no Município de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, conforme Ofício nº 189/2021 
do Executivo Municipal, mantido por 
unanimidade.  
Veto parcial que incide sobre o § 4º do 
art. 4º da Proposição de Lei nº 1.306, de 
14 de dezembro de 2020, que “Dispõe 
sobre o serviço individual de transporte de 
passageiros por táxi no Município de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, conforme Ofício nº 190/2021 
da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves, mantido por unanimidade. 
Veto parcial sobre o inciso XII do art. 9º 
da Proposição de Lei nº 1.306, de 14 de 
dezembro de 2020, mantido por 
unanimidade. 
Projeto de Lei Complementar nº 1.21
de 11 de janeiro de 2021, que “Dispõe 
sobre alteração dos anexos II e III da Lei 
nº 1.170 de 03 de julho de 2017, que 
Institui a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves, e dá outras providências”, obteve 
parecer favorável por unanimidade. 
Projeto de Resolução nº 01, de 15 de 
janeiro de 2021, que “Aprova o 
cronograma de repasse financeiro da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves para o exercício de 2021 e dá 
outras providências”, aprovado por 
unanimidade. 
Projeto de Lei Complementar nº 1.219
de 18 de janeiro de 2021, que “Realiza 
revisão geral para recomposição 
inflacionária, altera o vencimento básico 
inicial dos cargos, e dá outras 
providências”, ficou em tramitação. 
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Bárbara Maria Praia Santos; Vice-
Presidente vereador Whering Aires 
Cardoso; Relator vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva; e Suplentes vereadores 

Sábatha Resende 

Lideranças parlamentares para o biênio 
: _ Líder do Partido Verde: 

Vereadora Sábatha Resende Chaves; _ 
Líder do Partido da Social Democracia 
Brasileira: Vereador Whering Aires 
Cardoso; _ Líder do Partido Rede 

ade: Vereadora Andréia Inês 
de Andrade Sousa; _ Líder do Governo: 
Vereadora Bárbara Maria Praia Santos; e _ 
Líder da Oposição: Vereador Carlos 

, de 07 de novembro 
de 2020, que “Considera uma ação de 

a o sepultamento de bovinos 
e dá outras providências”, foi arquivado 
pela Mesa Diretora desta Câmara 
Municipal em conformidade com o Art. 125 

sobre o Anexo II e o Anexo III 
da Proposição de Lei nº 1.308, de 14 de 
dezembro de 2020, que “Altera a estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves instituída pela Lei 
nº 1.170 de 03 de julho de 2017 e dá 

conforme Ofício nº 
l de 

mantido por 

senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves solicitou que seja registrado em 
ata que manteve o veto parcial ao artigo 2º 

020, 
acreditando que vai ser criado um 
programa de manutenção de estradas 
particulares para atender as necessidades 

sobre o Art. 2º da Proposição 
de Lei nº 1.307, de 14 de dezembro de 

astro municipal de 
estradas vicinais públicas no Município de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, conforme Ofício nº 189/2021 
do Executivo Municipal, mantido por 

que incide sobre o § 4º do 
i nº 1.306, de 

14 de dezembro de 2020, que “Dispõe 
sobre o serviço individual de transporte de 
passageiros por táxi no Município de 
Coronel Xavier Chaves e dá outras 
providências”, conforme Ofício nº 190/2021 
da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 

sobre o inciso XII do art. 9º 
da Proposição de Lei nº 1.306, de 14 de 

mantido por 

Projeto de Lei Complementar nº 1.218, 
de 11 de janeiro de 2021, que “Dispõe 

II e III da Lei 
nº 1.170 de 03 de julho de 2017, que 
Institui a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 

obteve 

, de 15 de 
2021, que “Aprova o 

cronograma de repasse financeiro da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 

2021 e dá 
aprovado por 

Projeto de Lei Complementar nº 1.219, 
de 18 de janeiro de 2021, que “Realiza 
revisão geral para recomposição 
inflacionária, altera o vencimento básico 
inicial dos cargos, e dá outras 

Projeto de Lei nº 147, de 18 de janeiro de 
2021, que “Concede revisão geral para 
recomposição inflacionária dos 
vencimentos dos servidores públicos da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”, ficou em 
tramitação. 
Indicações registradas pelo senhor 
vereadora José de Fátima Aparecida 
Chaves: _ Indicação nº 01/2021 que visa 
colocar em funcionamento o poço 
artesiano das comunidades Falhada, 
Ponte Alta e Pinheiros, com instalação de 
rede de canalização de água até as 
residências e _ Indicação nº 02/2021 que 
solicita a possibilidade de utilização do 
poço artesiano da Usina de Triagem e 
Compostagem "José Bento de Castro" 
para instalação de rede de canalização de 
água até as residências das comunidades 
da Ponte Nova e Jacuba. 
Indicações conjuntas da bancada do 
Partido Rede Sustentabilidade, composta 
pelos vereadores Andréia Inês de Andrade 
Sousa, Carlos Roberto Jesus da Silva, 
Helio Marcio Neves e José de Fátima 
Aparecida Chaves, registrou as seguintes 
indicações: _ Indicação nº 03/2021 que 
solicita a ampliação do horário de 
funcionamento da UBS de 07 as 19 ou 22 
h através da implantação do Programa 
Saúde na Hora lançado pela Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da 
Saúde em maio de 2019 atualizado em 
março de 2020 pela portaria nº 
397/GM/MS (Justificativa: A extensão do 
horário de atendimento da Unidade Básica 
de Saúde com um profissional médico 
atendendo por volta de 17 às 18 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 PSF fecha às 16:30 e o posto de 
saúde fecha às 17h. 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 que não existe no momento. O 
programa Saúde na Hora conta agora com 
a possibilidade de adesão em quatro tipos 
de formato de funcionamento em horário 
estendido: USF com 60 horas semanais, 
USF com 60 semanais horas com Saúde 
Bucal, USF com 75 horas semanais com 
Saúde Bucal e USF ou UBS com 60 horas 
semanais Simplificado); _ Indicação nº 
04/2021 que requer a implantação de um 
programa de assistência que possibilitem a 
promoção de saúde, e espaço de 
convivência para idosos no município de 
Coronel Xavier Chaves: Lar Dia 
(Justificativa: É uma necessidade da nossa 
população, temos em nossa comunidade 
diversos casos de idosos em situação de 
vulnerabilidade social necessitando desse 
serviço. Trabalho integrado Inter setorial. 
Percebe-se que a demanda desse serviço 
é um problema de grande abrangência, 
desde os grandes centros até as pequenas 
cidades do interior. Os cuidados diários 
com os idosos vão além dos 
medicamentos, pois ser idoso não significa 
ser uma pessoa doente. Cuidar de idosos 
está na ação de acompanhar o seu dia a 
dia, seu humor, mantê-lo um ser ativo e 
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pensante, parte de uma sociedade onde 
ele pode contribuir e ser ouvido, visto que 
existe um vazio assistencial neste 
segmento em nosso município. Ser idoso 
não é ficar em um canto aguardando ser 
lembrado e tomando seus remédios em 
dia. A terceira idade tem muito a oferecer e 
contribuir com a sociedade e por esse 
motivo permanecer em um espaço de 
convivência que respeite sua 
individualidade contribui muito para sua 
saúde física e mental); _ Indicação nº 
05/2021 que visa a ampliação e 
estruturação da Unidade Básica de Saúde 
aproveitando a área física da atual 
odontologia, para que possa ser ofertado 
um atendimento de qualidade ao cidadão. 
Realizar uma ampla reforma e 
estruturação da unidade básica 
adequando às legislações vigentes 
(Justificativa: A ampliação e estruturação 
da Unidade Básica de Saúde é de extrema 
necessidade diante do fluxo de 
atendimento que ocorre diariamente nesse 
equipamento. Temos uma demanda 
grande de pacientes que necessitam de 
cuidados que requerem a permanência 
dos mesmos durante um determinado 
tempo dentro da unidade, quer seja para 
observação ou para tratamento muitas das 
vezes com hidratação venosa. Nossas 
macas não são apropriadas para esses 
procedimentos e nossas salas são 
pequenas e não comportam esse tipo de 
atendimento.  Para um maior conforto e 
melhor assistência aos pacientes é 
necessário o mais rápido possível uma 
reforma na estrutura física no Posto de 
Saúde Geraldo de Souza); _ Indicação nº 
06/2021 que solicita a implantação uma 
segunda equipe de PSF no município: ESF 
rural, instalada em uma comunidade rural 
com maior facilidade de acesso para as 
comunidades do entorno. Incluir um 
profissional da odontologia nas equipes da 
ESF conforme programa do ministério da 
saúde, melhorando a cobertura com uma 
equipe multidisciplinar (Justificativa: A 
implantação de uma segunda equipe de 
Saúde da Família com sede na área rural 
do município, Posto de Saúde João Bento 
em São Caetano, (equipamento público já 
cadastrada) é uma demanda da população 
rural, nosso município é dividido 
aproximadamente com metade de 
munícipes em área urbana e a outra 
metade em área rural. Com uma outra 
equipe assistindo a área rural, a população 
terá mais acesso ao serviço de saúde e 
uma melhor qualidade no atendimento, 
dividindo melhor as ações de promoção de 
saúde. Com isto o município passará a 
receber mais incentivo do ministério da 
saúde podendo ter mais profissionais 
médicos e enfermagem atendendo nossos 
munícipes); e _ Indicação nº 07/2021 que 
requer a instalação de um poço artesiano e 
reservatório de água potável na 
comunidade de Planalto de Fátima 
(Justificativa: Atender à necessidade de 
abastecimento de água potável na 
comunidade, visto que o sistema atual é 
ineficiente para atender à demanda local).  
Indicação registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: 
_ Indicação nº 08/2021 que solicita a 
instalação de rede de esgoto na parte de 
baixo da Rua Geraldo Passarini, no bairro 
Vila Mendes nesta cidade de Coronel 
Xavier Chaves (Justificativa: Atender a 
demanda do bairro Vila Mendes na cidade 
de Coronel Xavier Chaves. Tal solicitação 
se faz necessária em vista das diversas 
reclamações de moradores do bairro Vila 
Mendes acerca da necessidade de 

instalação de rede de esgoto no referido 
bairro, pois existe uma grande demanda 
dos moradores da rua Geraldo Passarini, 
lado de baixo onde a rede pública não 
capta os dejetos das instalações do lado 
de baixo dessa rua. O bairro em questão 
tem um total de 82 famílias e 248 
moradores, o que torna
presente reivindicação. R
importância do saneamento básico 
enquanto um conjunto de ações e serviços 
para que se alcance salubridade ambiental 
e melhoria da saúde pública). 
Indicação registrada pel
Hélio Márcio Neves: 
09/2021 que requer a i
novo poço artesiano e reservatório de 
água na comunidade de São Caetano 
(Justificativa: Atender à necessidade de 
abastecimento de água potável na 
comunidade, visto que o sistema atual é 
ineficiente para atender à demanda local). 
Indicações registradas pel
vereadora Bárbara Maria Praia Santos: 
Indicação nº 10/2021
instalação de um quebra
XII no Bairro Vila Fátima; 
11/2021 que requer a colocação de lixeiras 
nos locais que não possuem na
e nos bairros do Município de Coronel 
Xavier Chaves; _ Indicação nº 12/2021
que solicita que seja feito um estudo para 
localização de um local apropriado para 
construção de uma pista de caminhada do 
Município de Coronel Xavier Chaves; e 
Indicação nº 13/2021
feito o serviço de roçação das margens 
das estradas rurais do Município de 
Coronel Xavier Chaves para melhor 
circulação de veículos e prevenção de 
acidentes. 
Indicações verbais: 
Senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registro de indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a manutenção do 
calçamento da estrada da comunidade da 
Invernada.  
Senhor vereador 
solicitou que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a instalação 
de um monumento de identificação da 
cidade, esculpido em pedra, no 
entroncamento entre as ruas Doutor 
Tobias e Avenida Cônego Antônio Carlos. 
Senhor vereador 
registro de indicação verbal que solicitou 
que o Executivo Municipal de Coronel 
Xavier Chaves estude a possibilidade de 
construção de acostamento de parada de 
ônibus na localidade Ponte Nova na 
Rodovia Vereador João Vicente Vieira 
Camargos.  
Senhor vereador Whering Aires Cardoso 
registrou a indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal faça a 
instalação de um redutor de velocidades 
próximo ao entroncamento entre as ruas 
Doutor Tobias e Avenida Cônego Antônio 
Carlos, devido ao excesso de velocidad
de veículos no local, provocando abalos 
nas estruturas das residências arredores. 
Senhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
registrou a indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal faça melhoria 
da sinalização das paradas de ônibus nas 
localidades próximas as rodovias, devido 
ao risco de acidentes nestes locais.
Senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou a indicação verbal 
que solicita que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça melhoria da 
sinalização de trânsito das ruas
Vila Fátima, devido à circulação de 
motoqueiros de trilha em alta velocidade 
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instalação de rede de esgoto no referido 
bairro, pois existe uma grande demanda 
dos moradores da rua Geraldo Passarini, 
lado de baixo onde a rede pública não 
capta os dejetos das instalações do lado 
de baixo dessa rua. O bairro em questão 
tem um total de 82 famílias e 248 
moradores, o que torna-se relevante a 
presente reivindicação. Ressalto a 
importância do saneamento básico 
enquanto um conjunto de ações e serviços 
para que se alcance salubridade ambiental 
e melhoria da saúde pública).  
Indicação registrada pelo senhor vereador 
Hélio Márcio Neves: _ Indicação nº 

que requer a instalação de um 
novo poço artesiano e reservatório de 
água na comunidade de São Caetano 
(Justificativa: Atender à necessidade de 
abastecimento de água potável na 
comunidade, visto que o sistema atual é 
ineficiente para atender à demanda local).  

registradas pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos: _ 
Indicação nº 10/2021 que solicita a 
instalação de um quebra-mola na Rua Pio 
XII no Bairro Vila Fátima; _ Indicação nº 

que requer a colocação de lixeiras 
nos locais que não possuem na zona rural 
e nos bairros do Município de Coronel 

_ Indicação nº 12/2021 
que solicita que seja feito um estudo para 
localização de um local apropriado para 
construção de uma pista de caminhada do 
Município de Coronel Xavier Chaves; e _ 

ação nº 13/2021 que requer que seja 
feito o serviço de roçação das margens 
das estradas rurais do Município de 
Coronel Xavier Chaves para melhor 
circulação de veículos e prevenção de 

Indicações verbais:  
enhor vereador Whering Aires Cardoso 

istro de indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal de Coronel 
Xavier Chaves faça a manutenção do 
calçamento da estrada da comunidade da 

Senhor vereador Whering Aires Cardoso 
solicitou que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a instalação 
de um monumento de identificação da 
cidade, esculpido em pedra, no 
entroncamento entre as ruas Doutor 
Tobias e Avenida Cônego Antônio Carlos.  

nhor vereador Hélio Mário Neves 
registro de indicação verbal que solicitou 
que o Executivo Municipal de Coronel 
Xavier Chaves estude a possibilidade de 
construção de acostamento de parada de 
ônibus na localidade Ponte Nova na 
Rodovia Vereador João Vicente Vieira 

or Whering Aires Cardoso 
registrou a indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal faça a 
instalação de um redutor de velocidades 
próximo ao entroncamento entre as ruas 
Doutor Tobias e Avenida Cônego Antônio 
Carlos, devido ao excesso de velocidade 
de veículos no local, provocando abalos 
nas estruturas das residências arredores.  

enhora vereadora Lílian Cecília Jaques 
registrou a indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal faça melhoria 
da sinalização das paradas de ônibus nas 

des próximas as rodovias, devido 
sco de acidentes nestes locais. 

enhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou a indicação verbal 
que solicita que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça melhoria da 
sinalização de trânsito das ruas do Bairro 
Vila Fátima, devido à circulação de 
motoqueiros de trilha em alta velocidade 

no local e riscos de acidentes nos 
entroncamentos das ruas.  
Senhor vereador Wenerson também 
registrou de indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal faça a
instalação de mais lixeiras na cidade de 
Coronel Xavier Chaves.  
Senhor vereadora Lílian Cecília Jaques 
registrou a indicação verbal que solicita 
que o Executivo Municipal faça melhoria 
nas lixeiras vazadas instaladas no 
Município, devido ao rasgamento de sacos 
de lixos por cachorros.  
Senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves registrou a indicação verbal que 
solicita que o Executivo Municipal de 
Coronel Xavier Chaves faça a perfuração 
de poços artesianos em todas as 
comunidades do Município que ainda não 
são assistidas pela poder público 
municipal.  
Votos de Pesar: 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou Votos de Pesar 
pelo falecimento da ex-vereadora desta 
Casa Legislativa e ex-servidora pública 
municipal, senhora Maria Margarida de 
Resende, e ressaltou a perda irreparável 
da ex-parlamentar e ex-servidora, que 
sempre procurou servir com muita 
presteza, zelo e dedicação a comunidade 
Xavierense.  
Agradecimento: 
A senhora vereadora Andréia Inês de 
Andrade Sousa registrou agradecimento à 
Deputada Estadual, Ana Paula Siqueir
do partido Rede Sustentabilidade, pela 
destinação de emenda parlamentar no 
valor de R$110.000,00 (cento e dez mil 
reais) para o fundo municipal de saúde de 
Coronel Xavier Chaves e ressaltou a 
importância deste recurso para custeio de 
ações no serviço de saúde do Município de 
Coronel Xavier Chaves neste momento 
delicado, devido ao enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus COVID-19
Gravação - Ata Eletrônica nº 35
(trezentos e cinquenta e quatro). 
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Presença de todos os vereadores. 
Presença da assistente jurídica da Câmara 
por videoconferência. 

 
Projeto de Lei Complementar nº 1.219, 
de 18 de janeiro de 2021, que “Realiza 
revisão geral para recomposição 
inflacionária, altera o vencimento básico 
inicial dos cargos, e dá outras 
providências. Após deliberação em 
Plenário, o Projeto de Lei Complementar 
nº 1.219/2021 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, abstenção de voto 
pelo vereador Wenerson José do 
Nascimento e dispensa de voto pela 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa 
nos termos do parágrafo 1º do inciso III do 
artigo 51 da Constituição do Município. 
Projeto de Lei nº 147, de 18 de janeiro de 
2021, que “Concede revisão geral para 
recomposição inflacionária dos 
vencimentos dos servidores públicos da 
Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”, 
aprovado por unanimidade. 
Emenda Modificativa nº 01, de 20 de 
janeiro de 2021, que modifica o artigo 1º 
do Projeto de Lei nº 147, de 18 de janeiro 
de 2021, aprovada por unanimidade. 
Indicados representantes deste 
Legislativo para compor o CODEMA – 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental de Coronel Xavier Chaves, em 
atenção ao ofício nº 01/2021 do CODEMA, 
conforme a seguir: _  Titular: Vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos; e _ Suplente: 
Vereadora Lílian Cecília Jaques. 
Retificação de indicação Líder da 
Oposição na Câmara Municipal de Coronel 
Xavier Chaves para o biênio 2021/2022: 
Senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves. 
Gravação - Ata Eletrônica nº 355 
(trezentos e cinquenta e cinco). 
Reunião da Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência – 26/01/2021 
Presença: Vereadores Bárbara Maria 
Praia Santos, Carlos Roberto Jesus da 
Silva e Whering Aires Cardoso; Servidores 
Gilsinei Chaves e Dra. Carolina Almeida 
Resende. 
Pauta: Recomendação nº 01/2021 - 
Promotoria de Resende Costa (vacinação 
contra a COVID-19). 
 

Próxima reunião: 
Data: 08 de fevereiro de 2021. 
Horário: 18:30 h. 
Local: Plenário do Legislativo Municipal*. 
* As reuniões da Câmara Municipal estão 
sendo realizadas sem a presença de 
público, nos termos do Decreto Legislativo 
nº 02/2020 e Recomendações do Comitê 
Gestor Municipal COVID-19. 
Para participação por vídeochamada 
durante as reuniões, os cidadãos poderão 
solicitar um link através do e-mail 
contato@camaracxc.mg.gov.br 
 

Expedientes da Secretaria da Câmara: 
Ofícios expedidos até 28/01/2021: 34; 
Correspondências, e-mails, e ofícios 
recebidos até 28/01/2021: 51. 


