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Câmara Municipal de Coronel Xavier
Chaves - MG

Praça Eduardo Chaves, 73, Centro
Coronel Xavier Chaves – MG
CPF 36.330-000
Vereadores - 15ª Legislatura: 2021/2024
Andréia Inês de Andrade Sousa - Rede
Bárbara Maria Praia Santos - PSDB
Carlos Roberto Jesus da Silva - Rede
Helio Marcio Neves - Rede
José de Fátima Ap. Chaves - Rede
Lílian Cecília Jaques – PSDB
Sábatha Resende Chaves - PV
Wenerson José do Nascimento - PSDB
Whering Aires Cardoso - PSDB
Mesa Diretora: 2021/2022
Presidente – José de Fátima Aparecida
Chaves
Vice-Presidente – Sábatha Resende
Chaves
Secretária – Bárbara Maria Praia Santos
Suplente de Secretária – Andréia Inês de
Andrade Sousa
Contato
Telefone: (32) 3357-1344
Expediente da Secretaria: 12:00 às 18:00
E-mail: contato@camaracxc.mg.gov.br
Website*: www.camaracxc.mg.gov.br/sitio
* Novo site oficial está em construção
Servidores
Dra. Carolina Almeida Resende –
Assistente Jurídica
Gilsinei Chaves – Secretário do
Legislativo
2ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 08 de fevereiro de 2021
Presença de todos os vereadores,
secretário e assistente jurídica da Câmara.

Aprovação das atas da primeira sessão
ordinária e primeira sessão extraordinária
do primeiro período de dois mil e vinte e
um da 15ª Legislatura, realizadas,
respectivamente, em dezoito e vinte e um
de janeiro de dois mil e vinte e um.
Retificação do texto da indicação verbal
registrada
pela
senhora
vereadora
Sábatha Resende Chaves na 1ª reunião
ordinária do 1º período de 2021: “Q
“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
com poços artesianos
artesianos”.

Exibição de um documentário no
datashow do Plenário da Câmara
Municipal, encaminhado pelo senhor
Rosnei José da Silva, contendo um vídeo
sobre as atividades do Grupo de Quadrilha
Arraiá dos Fundos da Vila Mendes.
Homologação da solicitação de autoria
da senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves que requer a retirada de sua
indicação à “Líder da Oposição” na
Câmara Municipal de Coronel Xavier
Chaves para o biênio 2021/2022.
Projeto de Lei nº 1.220
1.220, de 20 de janeiro
de 2021, de autoria do Executivo
Municipal, que “Autoriza assinatura de
convênio e concessão de subvenção social
à Associação Filhas de São Camilo e dá
outras providências”, visando assinatura
de convênio complementação do Sistema
Único
de
Saúde,
objetivando
o
atendimento
ambulatorial
de
urgência/emergência,
aprova
aprovado
por
unanimidade.
Solicitação
verbal
registrada
pela
senhora vereadora Andréia Inês de
Andrade Sousa: Seja
eja encaminhado ofício à
Associação Filhas de São Camilo da
cidade de Resende Costa objetivando
solicitar informações sobre a quantidade
de
atendimentos
ambulatoriais
de
urgência/emergência de pacientes do
Município de Coronel Xavier Chaves no
Hospital Nossa
sa Senhora do Rosário nos
últimos três meses. Andréia também
questionou
se
os
atendimentos
encaminhos pelo serviço de SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
também
são
contabilizados
neste
quantitativo de atendimentos ofertados
pela entidade ao Mu
Município de Coronel
Xavier Chaves.
Tramitação, após determinação do
Presidente da Câmara
Câmara, do Projeto de Lei
nº 148,, de 29 de janeiro de 2021, de
autoria da senhora vereadora Sábatha
Resende Chaves, que “Ficam criados os
parágrafos 2º e 3º e reordena o par
parágrafo
único ao artigo 55 da Lei Municipal 1.238,
de 08 de maio de 2019, que dispõe sobre
o Código de Posturas do Muni
Município e dá
outras
providências”,
d
da
Emenda
Substitutiva nº 01
01, de 05 de fevereiro de
2021, de autoria da senhora vereadora
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Andréia Inês de Andrade Sousa que
substitui a redação do parágrafo 1º do
artigo 55 do Projeto de Lei nº 148/2021, e
da Subemenda nº 01,, de 08 de fevereiro
de 2021, de autoria dos vereadores
Bárbara Maria Praia Santos, Lílian Cecília
Jaques, Wenerson José do Nascimento e
Whering Aires Cardoso, que modifica o
parágrafo 2º da Emenda Substitutiva nº
01/2021 do Projeto de Lei nº 148/ 2021.
Em seguida, foi apresentado o Ofício nº
024/2021 da Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves que apresenta
manifestação ao Projeto de Lei nº 148, de
29 de janeiro de 2021.
Solicitação de agendamento de uma
reunião pela senhora vereadora Bárbara
Maria Praia Santos com representantes da
APLEI – Associação de Produtores de Lei
de Coronel Xavier Chaves, ARCEL –
Associação Rural e Comunitária de
Coronel Xavier Chaves, EMATER-MG
MG –
Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural, AMVER - Associação
Municípios Microrregião dos Campos
Vertentes, setores de Obras, Meio
Ambiente e Vigilância Sanitária do
Executivo Municipal, assessorias jurídicas
do Executivo e Legislativo e Presidentes
das Comissões Permanentes para análise
do Projeto
jeto de Lei nº 148/2021, da Emenda
Substitutiva nº 01/2021
2021 e da Subemenda
nº 01/2021.
Expedientes expostos na ordem do dia:
dia
_ Prestações de contas das atividades da
ARCEL – Associação Rural e Comunitária
de Coronel Xavier Chaves sobre o período
de 2020, convênios
onvênios mensais, relatório
anual e transporte de calcário; _ Relatório
da Câmara dos Deputados que informa
sobre os recursos do orçamento da União
pago ao Município de Coronel Xavier
Chaves em 2020 (dois mil e vinte); _
Recomendação nº 01/2021 da Promotoria
Promotor
Única da Comarca de Resende Costa que
versa
sobre
acompanhamento
e
fiscalização das ações e diretrizes da
vacinação contra a COVID-19
19 no Município
de Coronel Xavier Chaves; _ Ofício nº
115/2021 da Secretaria Municipal de
Saúde que encaminha relatório de atuação
dos ocupantes dos cargos temporários de
Fiscal COVID; _ Ofício nº 117/2021 da
Secretaria Municipal de Saúde que
encaminha
relatório
do
setor
de
Epidemiologia e setor de Vigilância
Sanitária; _ Ofício nº 118/2021 da
Secretaria Municipal de Saúde que
qu
encaminha o cronograma de Plantão
COVID 19; _ Ofício nº 121/2021 da
Secretaria Municipal de Saúde que
encaminha o cronograma de escala de
horários Fiscais COVID; e _ Ofício nº
123/2021 da Secretaria Municipal de
Saúde que encaminha cópia da resposta
ao
Ministério
inistério
Público
sobre
a
Recomendação nº 01/2021 (Vacinação
contra o novo coronavírus COVID-19).
Solicitação verbal de autoria do senhor
vereador
Whering
Aires
Cardoso
Cardoso:
Informações
formações sobre quem é o responsável
pela fiscalização de limpeza de lotes na
Prefeitura Municipal
cipal de Coronel Xavier
Chaves.
Solicitação verbal de autoria da senhora
vereadora Bárbara Maria Praia Santos:
Santos
Que
ue seja analisada se está valendo a pena
a manutenção do Plantão COVID, ou a
suspensão do programa até contratação
de um médico exclusivo para a equipe,
considerando que o serviço é realizado

| Fevereiro de 2021

pela própria Unidade de Saúde ESF/PSF
do Município de Coronel Xavier Chaves.
Requerimento de autoria do senhor
vereador José de Fátima Aparecida
Chaves: Informações sobre o motivo sobre
a não efetivação de candidatos ao cargo
de Auxiliar de Serviço Escolar do quadro
de servidores públicos da Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves,
considerando a aposentadoria de dois
servidores no cargo e preenchimento de
somente uma vaga, aprovado por
unanimidade.
Indicações
registradas
pelo
senhor
vereador Whering Aires Cardoso: _
Indicação nº 14/2021 que solicita a
aquisição, com recursos próprios ou
convênio, de um veículo ambulância semiUTI para o setor de saúde do Município de
Coronel Xavier Chaves (Justificativa:
Visando melhoria no atendimento primário
de emergência de menor complexidade
dos moradores do Município de Coronel
Xavier Chaves); _ Indicação nº 15/2021
que visa calçamento de um trecho de
aproximadamente um quilômetro da
estrada da comunidade do Brumado,
localizado antes das propriedades do
Chiquinho e Cleiton (Justificativa: O
referido trecho necessita de atenção
especial, devido à dificuldade de tráfego
de veículos no período chuvoso); e _
Indicação nº 16/2021 que objetiva a
criação de cargo de Médico Geriatra no
quadro de servidores públicos efetivos da
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves
(Justificativa:
Devido
ao
crescimento da população idosa, há uma
necessidade de ter uma maior atenção aos
pacientes
de
nosso
Município,
possibilitando uma melhor qualidade de
vida).
Indicações
registradas
pelo
senhor
vereador José de Fátima Aparecida
Chaves: _ Indicação nº 17/2021 que
solicita que a Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves refaça todo o
trecho de calçamento de bloquete da Rua
Geraldo Passarini no Bairro Vila Mendes
(Justificativa: Esta obra se faz necessário
devido ao desnivelamento dos bloquetes
do referido trecho, podendo ocasionar
acidentes no local); e _ Indicação nº
18/2021 que requer que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves
estude a possibilidade de melhoria da
travessia de pedestres no acesso da
entrada do Mirante Bela Vista (Justificativa:
Considerando que a entrada de veículos
fica fechada e o acesso lateral de
pedestres atualmente não está em boas
condições de uso).
Indicações
registradas
pelo
senhor
vereador Whering Aires Cardoso: _
Indicação nº 19/2021 que solicita que a
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves faça a colocação de uma
sinalização na entrada da Cachoeira do
Baú (Justificativa: Devido a necessidade
de identificação e localização dos pontos
turísticos do Município); _ Indicação nº
20/2021 que requer a manutenção de
todas
as
pinguelas
do
Município
(Justificativa: As pinguelas necessitam de
melhorias visando maior segurança na
travessia de pedestres); e _ Indicação nº
21/2021 que requer que o Executivo
Municipal faça a construção de um novo
ponto de parada de ônibus, com
acostamento adequado, próximo ao trevo
da entrada da cidade de Coronel Xavier
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Chaves (Justificativa: Há uma necessidade
de um ponto de ônibus no local que
abrigue os usuários no período chuvoso).
Indicações registradas pela senhora
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa:
_ Indicação nº 22/2021 que visa à
implantação de um programa de incentivo
ao pequeno produtor, agricultor familiar e
aos moradores residentes em área rural de
difícil, acesso portadores de doenças
crônicas e que não são atendidos pelas
estradas públicas cadastradas na lei 1206
de 01 de Junho de 2020. Que seja
realizada conservação das estradas de
acesso às propriedades para escoamento
da produção e acesso à casa de morada,
com estabelecimento de critérios que
visem atender os que possuem maior
necessidade e vulnerabilidade social e que
não tenham condições de arcar com a
manutenção da estrada (Justificativa:
Todos os setores tanto sociais quanto
econômicos são importantes, mas devidos
às características rurais do nosso
município, não podemos desviar nossos
olhos da agricultura. Diante disso todo o
empenho deve ser feito pelo poder Público
para dar a atenção que o homem do
campo precisa e merece, pois uma das
principais fontes de geração de emprego e
renda no município e da região é a
agricultura. Um programa de assistência
ao pequeno produtor e agricultor familiar
se faz necessário tendo em vista a
importância do trabalho desse setor para a
economia do município. Ressalto também
a necessidade de que as estradas de
acesso a moradias indivíduos portadores
de
doenças
crônicas
sejam
bem
conservadas para o acesso de veículos de
saúde); _ Indicação nº 23/2021 que
solicita que seja realizado recapeamento
ou tapa buracos na Rua Nossa Senhora de
Fátima, Centro, nesta cidade de Coronel
Xavier Chaves (Justificativa: A referida rua
se encontra com muitos buracos e
pedaços de asfalto soltos, dificultando o
transito de automóveis e pedestres); e _
Indicação nº 24/2021 que requer que seja
feito uma campanha de conscientização da
população através do setor de vigilâncias
do Município, informando sobre o descarte
correto dos dejetos de gatos e cachorros
para que estes não sejam depositadas no
lixo convencional (Justificativa: As fezes de
animais como gatos e cachorros são
consideradas esgoto sanitário, assim como
a dos humanos. Por essa razão deve ser
descartada no vaso sanitário. As fezes
depositadas no lixo comum trás riscos aos
profissionais da coleta, pois podem estar
contaminadas já que os ovos de parasitas
eliminados nas fezes dos animais
transmitem doenças aos humanos e aos
animais).
Indicações
registradas
pelo
senhor
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva: _
Indicação nº 25/2021 que solicita que a
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves entre em contato com o
responsável pelo loteamento Parque dos
Ipês, visando manutenção das ruas e
abastecimento de água dos lotes; _
Indicação nº 26/2021 que solicita a
proibição de circulação de veículos
pesados na Rua João XXIII no Bairro Vila
Fátima (Justificativa: A medida se justifica
devido aos abalos nas estruturas das
residências da referida via); _ Indicação
nº 27/2021 que requer a manutenção de
alguns trechos das estradas rurais do
Município de Coronel Xavier Chaves
(Justificativa: A maioria das estradas rurais

estão em boas condições, mas alguns
trechos necessitam de manutenção, cortes
de enxurradas e tapa buracos); e _
Indicação nº 28/2021 que solicita que a
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves entre em contato com a Empresa
Viação Presidente objetivando ret
retorno das
linhas entre Coronel Xavier Chaves e São
João Del-Rei
Rei nos finais de semana e
feriado.
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parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei
Complementar
plementar nº 101, de 04 de maio de
2000.

Indicação registrada pel
pelos vereadores do
PSDB – Partido da Social Democracia
Brasileira (Bárbara
Bárbara Maria Praia Santos,
Lílian Cecília Jaques, Wenerson José do
Nascimento e Whering Aires Cardoso
Cardoso): _
Indicação nº 29/2021 que solicita que a
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves faça a construç
construção de uma
rodoviária na cidade.

Apresentação virtual pela Secretária
Municipal de Assistência Social, Maura
Chaves Sousa Pinto, de relatório de
atividades desenvolvidas durante os
meses de maio a dezembro de dois mil e
vinte.

Indicação
registrada
pel
pela
senhora
vereadora Lílian Cecília Jaques
Jaques: _
Indicação nº 30/2021
0/2021 que requer a
instalação de cobertura e reforma da
quadra e reforma do salão comunitário da
comunidade dos Olhos D’Água.
Indicação registrada pel
pelos vereadores do
PSDB do Município
Município: _ Indicação nº
31/2021 que solicita que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a
execução de obras de asfaltamento das
Ruas Olímpio Eusébio Pinto, Maria Cristina
Castro Pinto e Pad
Padre Francisco Rodrigues
Lustosa.
Indicação
registrada
pel
pela
senhora
vereadora
ereadora Sábatha Resende Chaves: _
Indicação nº 32/2021 que objetiva a
instalação de quebra
quebra-mola nas estradas
rurais do Município de Coronel Xavier
Chaves, perto da entrada da Água Limpa e
perto da propriedade
edade do senhor Valdenir
Gomes.
Solicitação registrada pelos vereadores
Carlos Roberto Jesus da Silva e Bárbara
Maria Praia Santos
Santos: Informações sobre a
vacinação contra o novo coronavírus
COVID-19
19 da servidora pública municipal,
Luiara Bartira Vanzelotti Vieira, Enfermeira
do quadro efetivo da Prefeitura Municipal
de Coronel Xavier Chaves.
Solicitação verbal registrada pelos
vereadores Sábatha Resende Chave
Chaves e
Wenerson José do Nascimento: R
Requerem
a publicação de listagem com os nomes
das pessoas vacinadas contra o novo
coronavírus (COVID
(COVID-19) pelo Setor de
Saúde Municipal
ipal de Coronel Xavier
Chaves.
Agradecimento
registrado
pelos
vereadores do PSDB - Partido da Social
Democracia Brasileira do Município de
Coronel Xavier Chaves ao Deputado
Federal, Aécio Neves da Cunha, pela
indicação de emenda parlamentar no valor
R$350.000,00
.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais) para calçamento de estrada antes
da comunidade da Cachoeira até a
comunidade de São Caetano no Município
de Coronel Xavier Chaves
Chaves.

Apresentação, de forma virtual, pela
Secretária Municipal de Agricultura,
Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente, Viviane Assunção Resende, de
relatório dos trabalhos desenvolvidos e
participação em eventos no segundo e
terceiro quadrimestre de dois mil e vinte.
Presença de todos os vereadores, do
secretário
do
legislativo
e,
por
videoconferência, da assistente jurídica da
Câmara.

Apresentação, por videoconferência, pela
Secretária
Municipal
de
Educação,
Aparecida Fátima de Almeida Resende, de
relatório
das
principais
atividades
desenvolvidas entre os meses de maio a
dezembro de dois mil e vinte.

Gravação da audiência pública - Ata
Eletrônica nº 357 (trezentos e cinquenta e
sete).
3ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 22 de fevereiro de 2021
Presença de todos os vereadores, do
secretário e da assistente jurídica da
Câmara.

Gravação da reunião - Ata Eletrônica nº
356 (trezentos e cinquenta e seis).
59ª Sessão de Audiência Pública –
Data: 15 de fevereiro de 2021
Pauta: Apresentação de relatórios do 2º e
3º quadrimestres do exercício de 2020
Secretários Municipais/Chefes de Setores
por videoconferência nos termos do

Recebimento de arquivo de demonstrativo
da execução orçamentária do Município de
Coronel Xavier Chaves sobre o exercício
de dois mil e vinte enviado pelo Contador
Substituto, Jaber José de Mendonça, de
relatórios enviados pelo supervisor do
setor de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
sobre o período de maio a dezembro de
dois mil e vinte, pelo Supervisor do Setor
de Cultura, Eugênio José Dos Santos, e de
relatório dos trabalhos realizados pela
Secretaria Municipal de Obras no período
do segundo e terceiro quadrimestre de
dois mil e vinte, encaminhado pelo
Secretário Municipal de Obras, Romilson
Meiro de Sousa.

Apresentação, por videochamada, pela
Secretária Municipal de Saúde, Joelma
Conceição Resende, de relatório das
principais atividades desenvolvidas pelo
setor de saúde no segundo e terceiro
quadrimestre de dois mil e vinte.
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providências”,
unanimidade.

obteve

aprovação

por

Aprovação, por unanimidade
unanimidade, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 01
01, de 17 de
fevereiro de 2021, de autoria do senhor
vereador José de Fátima Aparecida
Chaves, que “Concede os Diplomas de
Honra
aos
Policiais
Militares
do
Destacamento de Pólicia Militar de Coronel
Xavier Chaves que menciona e dá outras
providências”, visando conceder os
diplomas de Honra ao Mérito aos Policiais
Militares Cabo PM Lucas Mateus
Rodrigues da Silva Sousa, ao S
Soldado PM
Ricardo Marques da Silva e ao Cabo PM
João Paulo Rosa Silva do Destacamento
de Pólicia Militar de Coronel Xavier Chaves
- Minas Gerais, pelo salvamento de um
bebê de três dias de vida residente na
zona rural do Muni
Município de Coronel Xavier
Chaves.

Aprovação da ata da segunda sessão
ordinária do primeiro período de dois mil e
vinte e um da 15ª Legislatura, realizada em
oito de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Presença, por videoconferência, do
assessor de finanças do Executivo
Municipal de Coronel Xavier Chaves, Luiz
Antônio Xavier.
Aprovação, por unanimidade, do Projeto
de Lei nº 1.221, de 19 de fevereiro de
2021, de autoria do Executivo Municipal de
Coronel Xavier Chaves, que “Autoriza
abertura de crédito suplementar e dá
outras providências”, visando proceder a
abertura de crédito suplementar no
presente
exercício
até
o
valor
R$1.573.634,47 (um milhão, quinhentos e
setenta e três mil, seiscentos e trinta e
quatro reais e quarenta e sete centavos).
Projeto de Lei nº 148, de 29 de janeiro de
2021, que “Ficam criados os parágrafos 2º
e 3º e reordena o parágrafo único ao artigo
55 da Lei Municipal 1.238, de 08 de maio
de 2019, que dispõe sobre o Código de
Posturas do Município e dá outras
providências”, retirado de pauta pela
autora, senhora vereadora Sábatha
Resende Chaves, conforme solicitação
protocolada na data de 11 de fevereiro de
2021.
Arquivamento da Emenda Substitutiva
nº 01/2021 e da Subemenda nº 01/2021
ao Projeto de Lei nº 148/2021, conforme
Portaria nº 04/2021.
Projeto de Resolução nº 02, de 15 de
fevereiro de 2021, de autoria do Presidente
da Câmara, que “Dispõe sobre o Plano de
Metas e Prioridades do Legislativo para o
exercício financeiro de 2022, e dá outras

Tramitação do Projeto de Resolução nº
03,, de 22 de fevereiro de 2021, de autoria
do
Presidente
da
Câmara,
que
“Regulamenta o Informativo Oficial do
Legislativo do Município de Coronel Xavier
Chaves e dá outras prov
providências”.
Expedientes expostos n
na ordem do dia:
_ Ofício nº 130/2021 da Secretaria
Municipal de Saúde que responde ao
Ofício nº 56/2021 sobre publicação de
listagem de nomes das pessoas vacinadas
contra o novo coronavírus COVID
COVID-19; _
Ofício nº 01/2021 da Enfermeira do PSF,
Kely Aparecida Maxim
Maximiano, que responde
à solicitação de informações sobre a
vacinação da servidora Luiara Bartira
Vanzelloti Vieira; e _ Ofício nº 06/2021 da
Associação Filhas de São Camilo (Hospital
Nossa Senhora do Rosário) que responde
ao Ofício nº 049/2021
49/2021 desta Câmara
Municipal.
Solicitação verbal de autoria do senhor
vereador Wenerson José do Nascimento
Nascimento:
Informações
nformações sobre a vacinação contra o
novo coronavírus COVID
COVID-19 de educador
físico de academia particular pelo setor de
saúde do Município de Coronel Xavier
Chaves e se estagiários da academia de
ginástica também teriam o direito de
recebimento desta vacin
vacina.
Solicitação verbal de autoria do senhor
vereador Wenerson José do Nascimento:
Informações
nformações sobre o porquê o coveiro
Lucimar José Lara ainda não foi vacinado
contra o coronavírus COVID
COVID-19 pelo setor
de saúde do Município, considerando que
o mesmo já fez sepultamentos de vítimas
da COVID-19.
Solicitação verbal de autoria do senhor
vereador Wenerson José do Nascimento:
Informações
formações sobre a vacinação contra o
novo
coronavírus
COVID
COVID-19
de
funcionários da farmácia pelo setor de
saúde do Município de Coronel Xavier
Chaves.
Sugestão verbal registrada pela senhora
vereadora Andréia Inês de A
Andrade Sousa:
Que
ue o setor de saúde do Município de
Coronel Xavier Chaves faça a divulgação
da vacinação contra o coronavírus COVID
COVID19, contendo a quantidade de pessoas que
serão vacinadas em cada faixa etária por
idade em ordem cronológica decrescente e
quantidade
antidade de estoque de vacina
disponível, para que a população po
possa
saber quando será vacinada.
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Solicitação
verbal
registrada
pel
pela
senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves: Informações
nformações do setor de saúde do
Município de Coronel Xavier Chaves sobre
qual prioridade se enquadra o coveiro do
Município para a vacinação contra o
coronavírus COVID-19.
Solicitação verbal registrada pelo
o senhor
vereador
Whering
Aires
Cardoso
Cardoso:
Informações
nformações sobre a vacinação contra o
coronavírus COVID-19
19 dos servidores da
coleta seletiva
letiva e da usina de triagem e
compostagem de lixo pelo setor de saúde
do Município de Coronel Xavier Chaves.
Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador Whering Aires Cardoso: Que
ue a
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves
faça
uma
campanha
de
conscientização com a população sobre a
destinação de fezes de animais, devido ao
risco de transmissão de doenças aos
funcionários da coleta de lixo.
A assistente jurídica do Legislativo, Dra.
Carolina Almeida Resende, informou que
ficará à disposição dos vereadores para
assessoria também presencialmente no
Plenário da Câmara quinzenalmente nas
terças-feiras,
feiras, das dezesseis às dezoito
horas.
Indicação
registrada
pela
a
senhora
vereadora Andréia Inês de Andrade:: _
Indicação nº 35/2021 que solicita que seja
feito um projeto de lei que altera o
parágrafo único do Art. 55 da Lei Municipal
1.238/2019, passando a constar a seguinte
redação: “Art. 55. Os proprietários
ários dos
imóveis localizados na Zona Rural do
Município
deverão
observar
às
determinações dos Códigos Sanitários do
Município e do Estado, do Código de
Obras e deste Código. Parágrafo único. O
lixo e demais resíduos sólidos e/ou detritos
que por sua natureza
eza possam prejudicar a
saúde das pessoas e o Meio Ambiente,
devem ser encaminhados para destinação
conforme legislação vigente, pois os
mesmos requerem cuidados específicos
de acondicionamento, coleta, tratamento e
disposição
final”
(Justificativa:
Os
Resíduos
íduos resultantes da atenção da saúde
de indivíduos ou animais, com suspeita ou
certeza de contaminação biológica por
agentes com elevado risco individual e
elevado risco para a comunidade, micromicro
organismos com relevância epidemiológica
e risco de disseminação
ação ou causador de
doença
emergente
que
se
torne
epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo
de
transmissão
seja
desconhecido (grupo A1 conforme ANVISA
RDC
222/2018)
e
materiais
perfurocortantes e escarificantes (grupo E
conforme ANVISA RDC 222/2018) deverão
ser
encaminhados
para
destinação
conforme legislação vigente, pois se
acondicionados de maneira incorreta,
colocam em risco os próprios moradores e
os trabalhadores da coleta e compostagem
de lixo (que recebem embalagens
contendo material contaminado
ado junto com
lixo comum). O descarte do lixo
contaminado previne doenças e acidentes
que possam ser causados pelo manejo
ineficiente dos resíduos sólidos de saúde
dentro das residências e em seu entorno).
Indicações
registradas
pelo
o
senhor
vereador Carlos
os Roberto Jesus da Silva: _
Indicação nº 36/2021 que solicita que a
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier
Chaves faça melhoria no salão comunitário
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e quadra de esportes da comunidade da
Água Limpa, com manutenção do salão e
cercamento da quadra; _ Indicação nº
37/2021 que requer a manutenção da
estrada de acesso à comunidade da
comunidade do Jacuba; _ Indicação nº
38/2021 que solicita que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a
diversificação de modalidades esportivas
em nosso Município, considerando que o
futebol é uma prática com uma boa
atuação, mas outras atividades, como
voleibol, basquete e etc necessitam de
maior incentivo; e _ Indicação nº 39/2021
que requer que a Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves, através da
Secretaria Municipal de Saúde, faça o
remanejamento de um dos médicos do
PSF COVID para no PSF do Município
(Sede que foi reformada), para fazer o
acompanhamento dos idosos portadores
de doenças crônicas.
Indicação
registrada
pela
senhora
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa:
_ Indicação nº 40/2021 que solicita que
seja avaliada a possibilidade de adicional
de
insalubridade
ao
profissional
responsável pela limpeza do velório
municipal e dos banheiros públicos
municipais (Justificativa: O profissional
responsável por esse setor realiza limpeza
e higienização de instalações sanitárias de
uso público ou de grande circulação de
pessoas, pois tem a função de limpar a
sala de velório, lavar o banheiro, recolher o
lixo desse local, além da limpeza dos
banheiros públicos municipais).
Indicação
registrada
pela
senhora
vereadora Sábatha Resende Chaves: _
Indicação nº 41/2021: Nosso Município
tem um significativo número de produtores
rurais. Estes trazem inúmeros benefícios à
nossa população e município, pois
movimentam a economia e permitem que
nosso município seja mais produtivo e se
destaque na região por sua excelência no
serviço. Além disso, sabe-se que nossa
região é endêmica, devido aos túneis e
pilastras ocas da ferrovia, o que aumenta o
número de morcegos e o risco de
contaminação do gado por raiva. Ressaltase ainda que a grande maioria dos
produtores não têm maquinário para
enterrar esse gado, que pode ficar exposto
no meio ambiente e ainda, que na maioria
das vezes não é possível saber qual a
causa mortis dos mesmos. Uma vez
exposto, outros animais podem ter contato
com essa carcaça, águas podem ser
contaminadas e ainda, pessoas que não
saibam manusear com os devidos
cuidados, também podem se contaminar.
Tudo isso, faz com que essa situação se
torne uma questão de saúde pública.
Sabe-se que há muitos anos a prefeitura
municipal sempre executou o serviço de
enterrar o gado bovino, além de consertar
estradas que escoam a grande produção
desse setor. Infelizmente, esse serviço
parou de ser executado. Considerando o
ofício nº 024/2021 do executivo, que
apresentou manifestação ao projeto de lei,
nº 148 de 29 de Janeiro de minha autoria,
que está propondo que o executivo volte a
executar esse serviço e que neste ofício
afirma sobre as dificuldades em fazê-lo e
ainda fala sobre a iniciativa do projeto não
poder partir de um vereador. Venho por
meio desta indicação, apresentar um
modelo de projeto, que existe em outro
município e que regulamenta esse serviço.
Nesse modelo de projeto, da prefeitura de
Seara/SC (envio anexo) a prefeitura faz
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uma parceria por meio de consórcio ou
convênio com uma empresa, para que esta
execute o serviço, assim, haveria
possibilidade de atender os produtores,
sem atrapalhar os serviços da prefeitura.
Indico então, que a prefeitura possa usar
esse projeto como modelo, uma vez que
este mostra que é possível legalizar e
regulamentar esta situação. E, através
disto, buscar uma forma de convênio com
empresa que possa voltar a fazer o enterro
do gado e também a manutenção das
estradas ate os currais e granjas e demais
atividades
rurais,
possibilitando
a
escoação da produção destes produtores
que tanto contribuem com nosso município
e ainda cuidando do meio ambiente e
realizando uma ação de preservação de
saúde pública. A legislação vigente carece
de um dispositivo capaz de disciplinar,
regrar e estabelecer as ações referentes a
tais questões. Atentando para a boa
conduta ética da proteção animal no
município, a proposta de
política
encaminhada planeja promover ações com
o intuito de fomentar o enterro dos
animais, ora tomando iniciativas públicas
para que se cumpra uma política que
carece de melhor regramento legal. O
município
possui
um
avantajado
contingente de animais ruminantes e
bovinos e quando estes morrem, nem
sempre seus proprietários tem condições
para descartá-los de forma apropriada e
por isso precisam ser controlados pelas
ações do Poder Público e da população.
Em face do crescimento da demanda e da
falta de recurso financeiro da população
que precisa arcar com o custo do enterro
de
animais,
é
necessário
estar
amplamente expostas em dispositivos de
ordem legal de maneira que se possam
eliminar definitivamente lacunas que
impedem o cumprimento do dispositivo
legal repressivo. Dada a relevância do
tema para a sociedade e para o município,
encaminho proposta de minuta de
proposição, sugerindo que o Poder
Executivo envide esforços em sua
apresentação e aprovação.
Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador
Whering
Aires
Cardoso:
Extensão da Indicação nº 41/2021, de
autoria da senhora vereadora Sábatha
Resende Chaves, visando regulamentação
da manutenção das estradas até as
residências das propriedades rurais.
Aprovação de Requerimento, de autoria
da senhora vereadora Sábatha Resende
Chaves, que solicita o valor de ICMS
mensal advindo da produção de leite
arrecado pela Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves nos anos de 2019
e 2020 e demais impostos oriundos da
pecuária leiteira.

Próxima reunião:
Data:
15
de
março
de
2021
(extraordinária)
Horário: 18:30 h.
Local: Plenário do Legislativo Municipal*.
Pauta: Projeto de Lei nº 1.222, de 08 de
março de 2021, que “Dispõe sobre a
reestruturação e regulamentação do
Conselho Municipal de Acompanhamento
e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - CACSFUNDEB, em conformidade com o artigo
212-A
A
da
Constituição
Federal,
regulamentado
egulamentado na forma da Lei Federal nº
14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá
outras providências”, e o Projeto de Lei nº
1.223, de 08 de março de 2021, que
“Ratifica protocolo de intenções firmado
entre Municípios brasileiros, com a
finalidade de adquiri
adquirir vacinas para
combate à pandemia do coronavírus;
medicamentos, insumos e equipamentos
na área da saúde”.
Participação da população por
videoconferência:
* As reuniões da Câmara Municipal estão
sendo realizadas sem a presença de
público, nos termos do Dec
Decreto Legislativo
nº 02/2020 e Recomendações do Comitê
Gestor Municipal COVID
COVID-19.
Para participação por vídeochamada
durante as reuniões, os cidadãos poderão
solicitar um link através do e
e-mail
contato@camaracxc.mg.gov.br
cxc.mg.gov.br
Expedientes da Secretaria da Câmara
até 28/02/2021:
Ofícios expedidos:: 79;
Correspondências, e
e-mails, e ofícios
recebidos: 112.
Balancete analítico da Câmara
Municipal até 28/0
/02/2021:
DESCRICAO
RECEITA - TRANSFERÊNCIA AO
LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES

Gravação da reunião - Ata Eletrônica nº
358 (trezentos e cinquenta e oito).

105.600,00
45.348,58

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

35.898,42

APLICAÇÕES DIRETAS

35.898,42

CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00
29.668,12

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.230,30

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.450,16

APLICAÇÕES DIRETAS

9.450,16

DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS,
CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS,
DESPORTIVAS, OUTRAS
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A senhora vereadora Bárbara Maria Praia
Santos informou que fez uma visita ao
gabinete do Deputado Estadual Duarte
Bechir que fez promessa de emenda
parlamentar para aquisição de uma
retroescavadeira para atender a demanda
dos produtores rurais do Município.

ATÉ O MÊS

140,00
5.873,93
0,00
0,00
0,00
3.436,23
0,00

DESPESAS DE CAPITAL

285,00

INVESTIMENTOS

285,00

APLICAÇÕES DIRETAS

285,00

OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,00
285,00
0,00

DESPESA TOTAL

45.633,58

SALDO ATUALIZADO

59.966,42
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