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Presença dos vereadores: Andréia Inês de 
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia Santos, 

Carlos Roberto Jesus da Silva, 
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, por 
videoconferência, João Pedro Sousa Camarg
Reunião presidida pela
vereadora Sábatha Resende Chaves, 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
 
Aprovação das atas
pública realizada pelos poderes Legislativo e 
Executivo do Município de Coronel Xavier Chaves 
e da 3ª reunião ordinária do 1º período de 2021 
da 15ª Legislatura, realizadas, respectivamente, 
aos 15 e 22 dias do mês de fevereiro 
 
Projeto de Resolução nº 03
de 2021, de autoria do Presidente da Câmara, 
que “Regulamenta o Informativo Oficial do 
Legislativo do Município de Coronel Xavier 
Chaves e dá outras providências”, aprova
unanimidade.  
 
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.222
março de 2021, de autoria do Executivo 
Municipal, que “Dispõe sobre a reestruturação e 
regulamentação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educ
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - CACS-FUNDEB, em conformidade 
com o artigo 212-A da Constituição Federal, 
regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 
de 25 de dezembro de 2
providências”. 
 
Tramitação do Proje
março de 2021, da autoria da Prefeitura 
Municipal, que “Ratifica protocolo de intenções 
firmado entre Municípios brasileiros, com a 
finalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus; medicamentos, 
insumos e equipamentos na área da saúde”. 
 
Expedientes expostos na ordem do dia
nº 30/2021 da Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves que responde aos ofícios nº 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 47, 51, 52, 53 e 
54/2021 desta Câmara Municipal; _ Comunicado 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que 
versa sobre restrição de acesso às dependências 
da Casa a deputados e servidores, a partir de 
08/03/2021; _ Ofício nº 22/2021 da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo que solicitação a 
indicação de um representante do Legislativo para 
compor o Conselho Municipal de
nº 02/2021 da Secretaria Municipal de Saúde que 
responde aos ofícios nº 71, 72, 73 e 74/2021 
desta Câmara Municipal; _ Parecer da assistente 
jurídica do Legislativo, Dra. Carolina Almeida 
Resende, sobre a autonomia dos municípios para 
a implantação do seu próprio plano de vacinação 
contra a Covid-19; _ Ofício nº 134/2021 da 
Secretaria Municipal de Saúde que encaminha 
relatório vacinação COVID
Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Xavier 
chaves; _ Ofício nº 136/2021 
Municipal de Saúde que resposta questionamento 
de paciente atendido no hospital de Resende 
Costa; e _ Ofício nº 137/2021 da Secretaria 
Municipal de Saúde que informa sobre a situação 
da vacinação contra a COVID
 
Indicação do senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva para compor o Conselho Municipal 
do Esporte.  
 
Indicação nº 33/2021
vereadora Sábatha Resende Chaves
reforça a indicação registrada em 2019 que 
solicita que o Executivo Municipal
possibilidade de concessão de espaços públicos 
municipais ociosos (terrenos) para a instalação de 
novas empresas ou para aquelas já instaladas, 
juntamente com alteração da legislação tributária 
municipal vigente visando isenção de impostos 
como forma de incentivo a estas empresas, com a 
finalidade de criação de um POLO INDUSTRIAL 
atrelado à formação profissional dos munícipes, 
gerando assim mais empregos no Muni
Coronel Xavier Chaves.
 
Indicação nº 34/2021
vereadora Sábatha 
solicita reforma do salão comunitário de São 
Caetano, melhorias nas ruas da comunidade de 
São Caetano com pavimentação asfáltica, 
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Carlos Roberto Jesus 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, por 
videoconferência, João Pedro Sousa Camargos.  

pela vice-presidente, senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves, em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 

as atas da 59ª sessão de audiência 
pública realizada pelos poderes Legislativo e 
Executivo do Município de Coronel Xavier Chaves 

3ª reunião ordinária do 1º período de 2021 
da 15ª Legislatura, realizadas, respectivamente, 
aos 15 e 22 dias do mês de fevereiro de 2021.  

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 providências”, aprovado por 

Projeto de Lei nº 1.222, de 08 de 
março de 2021, de autoria do Executivo 
Municipal, 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 

FUNDEB, em conformidade 
A da Constituição Federal, 

regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020 e dá outras 

Projeto de Lei nº 1.223, de 08 de 
março de 2021, da autoria da Prefeitura 
Municipal, que “Ratifica protocolo de intenções 
firmado entre Municípios brasileiros, com a 
finalidade de adquirir vacinas para combate à 
pandemia do coronavírus; medicamentos, 

equipamentos na área da saúde”.  

Expedientes expostos na ordem do dia: Ofício 
nº 30/2021 da Prefeitura Municipal de Coronel 
Xavier Chaves que responde aos ofícios nº 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 47, 51, 52, 53 e 
54/2021 desta Câmara Municipal; _ Comunicado 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que 

estrição de acesso às dependências 
da Casa a deputados e servidores, a partir de 
08/03/2021; _ Ofício nº 22/2021 da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo que solicitação a 
indicação de um representante do Legislativo para 
compor o Conselho Municipal de Esporte; _ Ofício 
nº 02/2021 da Secretaria Municipal de Saúde que 
responde aos ofícios nº 71, 72, 73 e 74/2021 
desta Câmara Municipal; _ Parecer da assistente 
jurídica do Legislativo, Dra. Carolina Almeida 
Resende, sobre a autonomia dos municípios para 

implantação do seu próprio plano de vacinação 
19; _ Ofício nº 134/2021 da 

Secretaria Municipal de Saúde que encaminha 
relatório vacinação COVID-19 encaminhado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Xavier 
chaves; _ Ofício nº 136/2021 da Secretaria 
Municipal de Saúde que resposta questionamento 
de paciente atendido no hospital de Resende 
Costa; e _ Ofício nº 137/2021 da Secretaria 
Municipal de Saúde que informa sobre a situação 
da vacinação contra a COVID-19 no Município.  

senhor vereador Carlos Roberto 
Jesus da Silva para compor o Conselho Municipal 

Indicação nº 33/2021 registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: _ que 
reforça a indicação registrada em 2019 que 
solicita que o Executivo Municipal estude a 
possibilidade de concessão de espaços públicos 
municipais ociosos (terrenos) para a instalação de 
novas empresas ou para aquelas já instaladas, 
juntamente com alteração da legislação tributária 
municipal vigente visando isenção de impostos 

orma de incentivo a estas empresas, com a 
finalidade de criação de um POLO INDUSTRIAL 
atrelado à formação profissional dos munícipes, 
gerando assim mais empregos no Município de 
Coronel Xavier Chaves. 

Indicação nº 34/2021 registrada pela senhora 
 Resende Chaves: _ que 

solicita reforma do salão comunitário de São 
Caetano, melhorias nas ruas da comunidade de 
São Caetano com pavimentação asfáltica, 

alargamento de todo o trecho da estrada entre a 
BR383 e a comunidade de São Caetano, devido 
ao aumento de circulação de veículos na via, 
manutenção e pintura da quadra poliesportiva da 
comunidade de São Caetano, reativação do 
campo de futebol da comunidade de São Caetano 
e viabilizar o serviço público de entrega de 
correspondências em toda a zona rural de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
Indicação nº 42/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: “Que 
solicita que seja implantado no município, um 
núcleo de atendimento especializado à mulher. 
Vinculado à secretaria de assistência social, 
secretaria de saúde e secretaria de 
desenvolvimento econômico. Através de ações 
voltadas ao atendimento das mulheres em 
situação de violência doméstica, psicológica e 
sexual. Implementação de ações afirmativas e de 
políticas públicas mediante a articulação dos 
atendimentos especializados no âmbito da saúde, 
da justiça e da rede sócio-assistencial, por meio 
de atendimento intersetorial e interdisciplinar, com 
apoio psicológico, social e jurídico às mulheres 
vítimas de violência. De modo permanente e 
amplamente divulgado nos meios de 
comunicação disponíveis. Justificativa: Hoje é o 
dia internacional da mulher. Essa data representa 
a luta histórica das mulheres. Inicialmente, 
remetia à reivindicação por igualdade salarial, 
mas, atualmente, simboliza a luta das mulheres 
não apenas contra a desigualdade salarial, mas 
também contra o preconceito de gênero e 
violência. Esta indicação se faz necessária para 
que seja assegurado o exercício pleno dos diretos 
da mulher. É benéfica e oportuna qualquer 
medida na esfera municipal que providencie maior 
visibilidade às políticas públicas em defesa da 
mulher, a eliminação da violência e da 
discriminação e a inserção no mercado de 
trabalho, disponibilizando serviços de orientação, 
informação, capacitação, apoio psicossocial e 
jurídico com ações pautadas no enfrentamento a 
todas as formas de violência contra as mulheres e 
na defesa de seus direitos”.  
 
Indicação nº 43/2021 registrado pelo senhor 
vereador José de Fátima Aparecida Chaves: Q
seja estendida a Rua da Saudade numa distancia 
de 85 metros com uma largura de 7 metros, no 
bairro Nossa Senhora da Conceição em trecho já 
definido, conforme croqui em anexo (Justificativa: 
O referido local necessita de regularização devido 
à existência de residências na via).  
 
Registro de indicações pela senhora vereadora 
Andréia Inês de Andrade Sousa: Indicação nº 
44/2021 que requer que seja feito um estudo e 
providências junto ao setor competente sobre a 
melhor forma de combater a infestação de baratas 
no cemitério municipal e seu entorno (Justificativa: 
A barata é um inseto nocivo à saúde em função 
de sua capacidade potencial de transmitir 
doenças. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), estes insetos são agentes 
transmissores de doenças causadas por 
bactérias, como a furunculose, lepra, tuberculose, 
poliomielite e diarréia (http://
www.fiocruz.br/biosseguranca). Portanto se trata 
de uma questão de saúde pública. Essa indicação 
visa atender reclamações de alguns moradores 
do entorno do cemitério que tem notado um 
aumento exponencial de baratas em suas 
residências); e Indicação nº 45/2021 que solicita 
que seja instalado Sistema de Aquecedor Solar 
na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, para 
atender à cozinha da escola (Justificativa: A 
indicação visa contribuir com o trabalho das 
auxiliares de serviço escolar. A água quente 
disponível na pia otimiza e facilita a higienização e 
o preparo dos alimentos, a ação da água quente 
permite considerável economia de gás GLP além 
de ser uma ótima aliada para limpeza dos 
utensílios da cozinha).  
 
Moção de Aplauso registrado pelo senhor 
vereador Wenerson José do Nascimento 
servidora pública municipal, senhora Ana Lúcia 
Jaques Santos, pelo controle de qualidade no 
recebimento de material no almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. 
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos: 
Manutenção emergencial de trechos das estradas 
rurais do Município de Coronel Xavier Chaves, 
visando melhoria do transporte da produção 
leiteira no período chuvoso.  
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alargamento de todo o trecho da estrada entre a 
BR383 e a comunidade de São Caetano, devido 

aumento de circulação de veículos na via, 
manutenção e pintura da quadra poliesportiva da 
comunidade de São Caetano, reativação do 
campo de futebol da comunidade de São Caetano 
e viabilizar o serviço público de entrega de 

ral de 

senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: “Que 
solicita que seja implantado no município, um 
núcleo de atendimento especializado à mulher. 

ial, 
secretaria de saúde e secretaria de 
desenvolvimento econômico. Através de ações 
voltadas ao atendimento das mulheres em 
situação de violência doméstica, psicológica e 
sexual. Implementação de ações afirmativas e de 

lação dos 
atendimentos especializados no âmbito da saúde, 

assistencial, por meio 
de atendimento intersetorial e interdisciplinar, com 
apoio psicológico, social e jurídico às mulheres 
vítimas de violência. De modo permanente e 

lamente divulgado nos meios de 
comunicação disponíveis. Justificativa: Hoje é o 
dia internacional da mulher. Essa data representa 
a luta histórica das mulheres. Inicialmente, 
remetia à reivindicação por igualdade salarial, 

das mulheres 
não apenas contra a desigualdade salarial, mas 
também contra o preconceito de gênero e 
violência. Esta indicação se faz necessária para 
que seja assegurado o exercício pleno dos diretos 
da mulher. É benéfica e oportuna qualquer 

ra municipal que providencie maior 
visibilidade às políticas públicas em defesa da 
mulher, a eliminação da violência e da 
discriminação e a inserção no mercado de 
trabalho, disponibilizando serviços de orientação, 

l e 
jurídico com ações pautadas no enfrentamento a 
todas as formas de violência contra as mulheres e 

senhor 
José de Fátima Aparecida Chaves: Que 

ma distancia 
de 85 metros com uma largura de 7 metros, no 
bairro Nossa Senhora da Conceição em trecho já 
definido, conforme croqui em anexo (Justificativa: 
O referido local necessita de regularização devido 

a senhora vereadora 
ndicação nº 

que requer que seja feito um estudo e 
providências junto ao setor competente sobre a 
melhor forma de combater a infestação de baratas 
no cemitério municipal e seu entorno (Justificativa: 
A barata é um inseto nocivo à saúde em função 

ncial de transmitir 
doenças. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), estes insetos são agentes 
transmissores de doenças causadas por 
bactérias, como a furunculose, lepra, tuberculose, 
poliomielite e diarréia (http:// 

rtanto se trata 
de uma questão de saúde pública. Essa indicação 
visa atender reclamações de alguns moradores 
do entorno do cemitério que tem notado um 

e baratas em suas 
que solicita 

do Sistema de Aquecedor Solar 
na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, para 
atender à cozinha da escola (Justificativa: A 
indicação visa contribuir com o trabalho das 
auxiliares de serviço escolar. A água quente 

higienização e 
o preparo dos alimentos, a ação da água quente 
permite considerável economia de gás GLP além 
de ser uma ótima aliada para limpeza dos 

senhor 
on José do Nascimento à 

rvidora pública municipal, senhora Ana Lúcia 
Jaques Santos, pelo controle de qualidade no 
recebimento de material no almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves.  

senhora 
tos: 

anutenção emergencial de trechos das estradas 
rurais do Município de Coronel Xavier Chaves, 
visando melhoria do transporte da produção 

Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que visa a 
extensão da Indicação nº 42/2021, de autoria da 
senhora vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa, visando parceria com a Delegacia da 
Mulher para complementação das ações voltadas 
ao atendimento das mulheres do Município de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
A senhora vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa registrou homenagem a todas as ex-
vereadoras e vereadoras da atual legislatura, 
nesta data em que é comemorado o Dia 
Internacional da Mulher, pela representatividade 
feminina no Poder Legislativo do Município de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
Solicitação de informações registrada pelo 
senhor vereador Wenerson José do Nascimento : 
Andamento da execução da obra de revitalização 
e construção de praça de esportes e área de 
convivência do Bairro Vila Fátima.  
 
Solicitações verbais registradas pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: _ 
Informações sobre o encerramento dos contratos 
do cargo temporário de “Fiscal COVID” pela 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves 
neste momento da pandemia; e _ Informações 
sobre a situação dos meios fios da obra que está 
sendo executada na Rua São Vicente no Bairro 
Vila Fátima.  
 
Reforço de indicações pela senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves: _ Indicação registrada 
no mandato anterior que solicita a possibilidade 
de construção de parquinhos de madeira nas 
praças do Município e zona rural; e _ Indicação 
que visa à instalação de placas de identificação 
das esculturas e bens do Município de Coronel 
Xavier Chaves, disponibilização de informativos 
na Casa de Cultura com o objetivo de orientação 
ao turista. 
 
Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: Requer a 
instalação de lixeira no Mirante Bela Vista, devido 
ao aumento de pessoas que frequentam o local. 
 
Gravação da reunião - Ata Eletrônica nº 395 
(trezentos e cinquenta e nove). 
 
2ª Reunião Extraordinária do 1º Período 
–  Data: 15 de março de 2021 
 

 
 

 
 
Presença do Presidente, senhor vereador José 
de Fátima Aparecida Chaves, no Plenário do 
Legislativo Municipal e dos vereadores, por 
videochamada projetada no datashow, Andréia 
Inês de Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio 
Márcio Neves, Sábatha Resende Chaves, 
Wenerson José do Nascimento e Whering Aires 
Cardoso. 
Estavam presentes também na sessão: Gilsinei 
Chaves, e por videoconferência, Carolina Almeida 
Resende, João Pedro Sousa Camargos e Juliana 
de Medeiros Campos.  
 

Licença da senhora vereadora Lílian Cecília 
Jaques no período de oito a quinze de março de 
dois mil e vinte e um, conforme atestado médico 
encaminhado via e-mail. 
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Uso da palavra de forma virtual pela Secretária 
Executiva da CISVER - Consórcio Intermunicipal 
de Saúde das Vertentes, Dra. Juliana de Medeiros 
Campos, que prestou informações sobre o Projeto 
de Lei nº 1.223/2021: 

 
 
Aprovação por unanimidade da Emenda Aditiva 
nº 01, de 15 de março de 2021, de autoria do 
senhor vereador José de Fátima Aparecida 
Chaves, que adiciona o seguinte parágrafo ao 
Projeto de Lei nº 1.223/2021: “A Câmara 
Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:”.  
 
Aprovação por unanimidade das emendas ao 
Projeto de Lei nº 1.223/2021, de autoria da 
senhora vereadora Andréia Inês de Andrade 
Sousa, conforme redação a seguir: _ Emenda 
Aditiva nº 02, de 15 de março de 2021, que 
adiciona o artigo “Todas as informações 
referentes às vacinas adquiridas através deste 
consórcio serão disponibilizadas à população no 
site da prefeitura, onde deverão constar: I – O 
número de doses compradas; II – O fabricante; III 
– O valor total da compra; IV- O valor unitário por 
dose; e V – A situação do(s) lote(s), informando 
se a compra foi confirmada, se está em transito, 
se já foi entregue, ou se já está sendo aplicada”; e 
_ Emenda Aditiva nº 03, de 15 de março de 
2021, que adiciona o artigo “Fica o legislativo 
municipal autorizado a criar comissão especifica 
para atuar conjuntamente com o Executivo, afim 
de auxiliar, contribuir e acompanhar a execução 
dos contratos, acordos e parcerias derivados 
desta lei, bem como fiscalizar a aquisição e 
distribuição das vacinas à população” e parágrafo 
único “A respectiva comissão será eleita pela 
câmara respeitando a proporcionalidade das 
bancadas”.  
 
Projeto de Lei nº 1.223, de 08 de março de 2021, 
da autoria da Prefeitura Municipal, que “Ratifica 
protocolo de intenções firmado entre Municípios 
brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas 
para combate à pandemia do coronavírus; 
medicamentos, insumos e equipamentos na área 
da saúde”, obteve parecer favorável pelos 
vereadores presentes de forma virtual. 
 
Projeto de Lei nº 1.222, de 08 de março de 2021, 
de autoria do Executivo Municipal, 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 - 
CACS-FUNDEB, em conformidade com o artigo 
212-A da Constituição Federal, regulamentado na 
forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020 e dá outras providências”, e 
Emenda Modificativa nº 01, de 15 de março de 
2021, que altera a redação ao caput ao parágrafo 
1º do artigo 3º do Projeto de Lei nº 1.222/2021, 
conforme Ofício nº 41/2021 da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves, obtiveram 
aprovação virtual por unanimidade.  
 
Votos de pesar registrado pelo senhor vereador 
Carlos Roberto Jesus da Silva registrou votos de 
pesar pelo falecimento da avó da senhora 
vereadora Lílian Cecília Jaques.  
 
Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: Seja 
realizada reunião da Comissão de Educação, 
Saúde e Assistência desta Casa Legislativa para 
debater sobre de algumas demandas 
relacionadas ao setor de saúde do Município de 
Coronel Xavier Chaves.  
 
Uso da palavra virtual pela Presidente da 
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos: 
“Informou que a reunião solicitada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves poderia ser 
realizada de forma virtual ou aguardar o retorno 

das reuniões presenciais no Plenário do 
Legislativo para realização da me
 

Gravação da audiência pública 
nº 360 (trezentos e sessenta
 

5ª Reunião Ordinária do 1º Período 
Data: 29 de março de 
 

 

 
Presença do Presidente no Plenário do 
Legislativo Municipal, senhor vereador José de 
Fátima Aparecida Chaves, e dos vereadores, por 
videochamada projetada no datashow, Andréia 
Inês de Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio 
Márcio Neves, Lílian Cecília Jaques, Sábatha 
Resende Chaves, Wenerson José do Nascimento 
e Whering Aires Cardoso. 
Estavam presentes também na sessão: Gilsinei 
Chaves, e por videoconferência, Carolina Almeida 
Resende e Marcus Vinícius Januário. 
 

Uso da palavra por videochamada pelo Gestor 
do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, 
Marcus Vinicius Januário, que prestou 
informações sobre as atividades da entidade 
durante o debate virtual do Projeto de Lei nº 
1.225/2021. 
 
Palavra virtual da senhora ver
Maria Praia Santos que relatou ter recebo fotos 
sobre alteração do ponto turístico do Município 
conhecido como “Casa Amarela”, no qual foi 
passada uma máquina na mesma.
 
Projeto de Lei nº 1.225
que “Altera a contribu
Circuito Turístico Trilha dos Inconfide
outras providências”, 
 
Projeto de Lei nº 1.224
que “Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 
no município de Coronel Xavier 
outras providências”, ficou em tramitação.
 
Projeto de Lei Complementar nº 1.226
março de 2021, que “Prorroga o prazo para 
pagamento dos tributos que especifica e dá outras 
providências”, ficou em tramitação. 
 

Expedientes expostos n
Ofícios nº 48, 49 e 50/2021 da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves que, 
respectivamente, comunica sobre a realização de 
audiência pública eletrônica para elaboração da 
lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 
2022 (dois mil e vinte e dois), e responde aos 
ofícios nº 70 e 90/2021 desta Câmara Municipal. 
 

Indicação nº 46/2021
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa
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das reuniões presenciais no Plenário do 
Legislativo para realização da mesma”. 

da audiência pública - Ata Eletrônica 
(trezentos e sessenta) e videoconferência. 

ª Reunião Ordinária do 1º Período –  
o de 2021 

 

 

do Presidente no Plenário do 
Legislativo Municipal, senhor vereador José de 
Fátima Aparecida Chaves, e dos vereadores, por 
videochamada projetada no datashow, Andréia 
Inês de Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia 
Santos, Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio 
Márcio Neves, Lílian Cecília Jaques, Sábatha 
Resende Chaves, Wenerson José do Nascimento 
e Whering Aires Cardoso.  
Estavam presentes também na sessão: Gilsinei 
Chaves, e por videoconferência, Carolina Almeida 
Resende e Marcus Vinícius Januário.  

 
por videochamada pelo Gestor 

do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, 
Marcus Vinicius Januário, que prestou 
informações sobre as atividades da entidade 
durante o debate virtual do Projeto de Lei nº 

da senhora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos que relatou ter recebo fotos 
sobre alteração do ponto turístico do Município 
conhecido como “Casa Amarela”, no qual foi 
passada uma máquina na mesma. 

Projeto de Lei nº 1.225, de 25 de março de 2021, 
que “Altera a contribuição para a Associação do 
Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes e dá 
outras providências”, aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 1.224, de 24 de março de 2021, 
que “Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 
no município de Coronel Xavier Chaves, e dá 
outras providências”, ficou em tramitação. 

Projeto de Lei Complementar nº 1.226, de 29 de 
março de 2021, que “Prorroga o prazo para 
pagamento dos tributos que especifica e dá outras 

, ficou em tramitação.  

Expedientes expostos na ordem do dia: _ 
Ofícios nº 48, 49 e 50/2021 da Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves que, 
respectivamente, comunica sobre a realização de 
audiência pública eletrônica para elaboração da 
lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 

s mil e vinte e dois), e responde aos 
ofícios nº 70 e 90/2021 desta Câmara Municipal.  

Indicação nº 46/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: Que o 

Executivo Municipal estude uma alternativa legal 
para o retorno, com urgência, do cargo temporário 
de “Fiscal COVID” em Coronel Xavier Chaves 
(Justificativa: De acordo com os índices de 
contaminação dentro do nosso Município 
principalmente nos últimos dias, observa-se a 
necessidade de retorno imediato de uma 
fiscalização efetiva das medidas de prevenção e 
enfrentamento ao Covid-19 (circulação e 
aglomeração de pessoas nas ruas, uso de 
máscaras, normatização e fiscalização de velórios 
dentre outras). É sabido que a rede de assistência 
de referência ao nosso município está 
enfrentando problemas devido ao alto índice de 
internações e dessa forma se torna urgente 
medidas no município que possam restringir a 
proliferação do vírus).  
 

Indicação nº 47/2021 registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: Q
solicita que seja implantado o Prontuário 
Eletrônico em todas as Unidades de Saúde de 
Coronel Xavier Chaves (Justificativa: O Prontuário 
Eletrônico tem como objetivo integrar o controle 
das ações, promover a correta aplicação dos 
recursos públicos, obter dados para o 
planejamento do setor e, principalmente, propiciar 
a ampliação do acesso e da qualidade da 
assistência prestada à população, tornando o 
atendimento mais eficiente. A medida ajudará 
também a reduzir custos, evitando, por exemplo, 
a duplicidade de exames e medicamentos).  
 

Solicitação registrada pelo senhor vereador 
Wenerson José do Nascimento: Que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves notifique a 
empresa responsável pela obra de construção do 
canteiro central da Rua João XXIII no Bairro Vila 
Fátima, considerando o prazo de garantia e a 
queda de parte do reboco da mesma.  
 

Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: Que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves 
faça a aquisição de aparelhos oxímetros portáteis 
para serem disponibilizados aos pacientes 
diagnosticados com o novo coronavírus COVID
19, visando melhor monitoramento da evolução 
do quadro clínico dos mesmos pelos profissionais 
de saúde do Município.  
 

Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: Que haja 
maior transparência na divulgação da vacinação 
contra o novo coronavírus COVID-19 pelo setor 
de saúde do Município de Coronel Xavier Chaves, 
com publicação de números de doses recebidas, 
número de vacinados por faixa etária. 
 

Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: Que seja 
disponibilizada vacinação contra o coronavírus 
COVID-19 ao funcionário responsável pelo 
serviço de sepultamento no Município de Coron
Xavier Chaves.  
 

Solicitação verbal registrada pela senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves: Que seja 
feita uma avaliação do protocolo de 
acompanhamento dos pacientes monitorados com 
sintomas do novo coronavírus COVID-19 pelo 
setor de saúde do Município de Coronel Xavier 
Chaves, visando melhoria do atendimento 
prestado.  
 

Votos de pesar registrado pelo senhor vereador 
Whering Aires Cardoso pelo falecimento da 
senhora Neli Aparecida Santos Resende, esposa 
do ex-vereador desta Casa Legislativa, senhor 
Adilson Ramos Resende.  
 

Solicitação verbal registrada pelo senhor 
vereador Whering Aires Cardoso: Que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves 
seja mais incisiva no funcionamento do 
“lockdown” no Município de Coronel Xavier 
Chaves, visando melhor fiscalização e prevenção 
ao novo coronavírus COVID-19.  
 

Indicação verbal registrada pelo senhor veread
Wenerson José do Nascimento: Que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves utilize um 
veículo próprio para coleta do lixo domiciliar dos 
pacientes monitorados com sintomas do novo 
coronavírus COVID-19, considerando risco de 
contágio aos servidores do serviço de coleta e de 
triagem.  
 

Indicação verbal registrada pelo senhor vereador 
Hélio Márcio Neves: Que o setor de saúde da 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves 
estude a possibilidade de vacinação domiciliar 
contra o novo coronavírus COVID-19, evitando 
deslocamentos desnecessários de pessoas que 
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buscam esta imunização até a unidade de saúde 
responsável.  
 

Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa: Que a 
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves 
faça a aquisição de um gerador de energia 
elétrica para atender as demandas de todos os 
setores do Executivo Municipal.  
 

Solicitação verbal registrada pela Presidente da 
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, 
senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos: 
Que seja encaminhado o contato telefônico dos 
vereadores para a Secretária Municipal de Saúde, 
Joelma Conceição Resende, para que a mesma 
disponibilize o link da reunião do Conselho 
Municipal de Saúde que será realizada às 
quatorze horas do dia trinta de março de dois mil 
e vinte e um.  
 

Uso da palavra por videochamada pela 
assistente jurídica do Legislativo, Dra. Carolina 
Almeida Resende, que informou que neste 
período do agravamento da pandemia não estará 
presencialmente no Plenário da Câmara para 
assessoria dos vereadores e que continua à 
disposição de forma remota.  
 

Indicação verbal registrada pela senhora 
vereadora Lílian Cecília Jaques: Que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves disponibilize 
um aparecer de telefone celular no PSF - 
Programa de Saúde da Família do Município, 
visando melhoria no atendimento e contato dos 
pacientes da zona rural, considerando que em 
diversas localizadas dispõem de internet e pouca 
cobertura de sinal de telefonia móvel. 
 

Gravação da reunião - Ata Eletrônica nº 361 
(trezentos e sessenta e um) e videoconferência. 
 
Datas das sessões ordinárias 
Regimento Interno 
Art. 141 – A Câmara Municipal de Coronel Xavier 
Chaves reunir-se-á, ordinariamente, 
em 02 (duas) sessões mensais, que terão início 
às 18:30 horas, realizando-se na segunda e 
última segundas-feiras do mês, com duração de, 
no máximo, 3 (três) horas. 
 
Participação da população por 
videochamada*: 
* 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 videochamada durante as 
reuniões, os cidadãos poderão solicitar um link 
através do e-mail contato@camaracxc.mg.gov.br 
 
Expedientes da Secretaria da Câmara 
até 31/03/2021: 
Ofícios expedidos: 108; 
Correspondências, e-mails, e ofícios 
recebidos/protocolados: 172. 
 

Balancete analítico da Câmara 
Municipal até 31/03/2021: 
 

DESCRICAO ATÉ O MÊS 
RECEITA - TRANSFERÊNCIA AO 
LEGISLATIVO 

158.400,00 

DESPESAS CORRENTES 65.431,65 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.257,46 
APLICAÇÕES DIRETAS 53.257,46 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO 

0,00 

VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL 

44.014,43 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.243,03 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.174,19 
APLICAÇÕES DIRETAS 12.174,19 
DIÁRIAS - CIVIL 140,00 
MATERIAL DE CONSUMO 6.796,71 
PREMIAÇÕES CULTURAIS, 
CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, 
DESPORTIVAS, OUTRAS 

0,00 

PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO 

0,00 

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA 

0,00 

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

5.237,48 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 
DESPESAS DE CAPITAL 1.618,00 
INVESTIMENTOS 1.618,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 1.618,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 
EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE 

1.618,00 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 
DESPESA TOTAL 67.049,65 
SALDO ATUALIZADO 91.350,35 

 


