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6ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 12 de abril de 2021

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.
Aprovação das atas da 4ª reunião ordinária, da
2ª reunião extraordinária e da 5ª reunião ordinária
do
1º
período
de
2021,
realizadas,
respectivamente, em 08, 15 e 29 de março de
2021
Tramitação do 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”,
após debate virtual.
Aprovação por unanimidade do 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 providências”.
Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador Carlos Roberto Jesus da Silva que
solicitou que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves estude a possibilidade de
cobrança da metade do IPTU – Imposto Predial
Territorial Urbano referente ao exercício de 2021
(dois mil e vinte e um) dos contribuintes
cadastrados no CRAS – Centro de Referência de
Social de Coronel Xavier Chaves, como forma de
compensação ao impacto financeiro causado pela
pandemia do novo coronavírus COVID-19.
Solicitação verbal registrada pela senhora
vereadora Sábatha Resende Chaves solicitou que
a Prefeitura Municipal estude a possibilidade de
redução do valor do IPTU – Imposto Predial
Territorial Urbano referente ao exercício de 2021
(dois mil e vinte e um).
Indicação verbal registrada pelo senhor vereador
o senhor vereador Whering Aires Cardoso que
solicitou que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves estude a possibilidade de
concessão de desconto no pagamento à vista do
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano
referente ao exercício de 2021 (dois mil e vinte e
um).
Tramitação do Projeto de Lei Complementar nº
1.227, de 12 de abril de 2021, que “Dispõe sobre
atribuições do Cargo Efetivo Operário I e dá
outras providências” e agendamento de sessão
extraordinária para o dia quatorze de abril de dois
mil e vinte e um para análise do mesmo.
Indicação nº 48/2021 registrada pela senhora
vereadora Andréia Inês de Andrade Sousa que
visa a instalação de pontos de internet nos bairros
urbanos e rurais ou garantia de acesso à internet
pelo uso de dados móveis, com fins educacionais,
para estudantes, em situação de vulnerabilidade
socioeconômica cujas famílias estejam inscritas
no Cadúnico e que comprovem não ter acesso a
internet para realizar as atividades escolares no
Município de Coronel Xavier Chaves (Justificativa:
Diante as adaptações exigidas pela pandemia do
CORONAVÍRUS, a população mundial precisou
se adaptar a novas modalidades de trabalho e de
estudos. No início do ano letivo de 2021, é
importante pensar nas implicações que tais
mudanças trazem para nossos munícipes.
Conforme a UNICEF, um terço das crianças
deixaram de ter acesso à educação na pandemia.
A maior parte é de famílias pobres. Coronel
Xavier Chaves não fica fora dessa estatística.
Desde que implantou o ensino remoto, muitos
alunos não puderam se conectar com colegas e
escola devido a falta de acesso a aparelhos
eletrônicos e internet. Pensando que o acesso a
meios virtuais de educação é difícil para algumas
famílias em situação de vulnerabilidade social,
cabe aos entes públicos zelar para que as
desigualdades que imperam em nosso país não
sejam perpetuadas e agravadas pela falta de
acesso à educação. Para muitas famílias, o
acesso à internet, neste momento da pandemia, é
imprescindível para que as crianças e
adolescentes consigam estudar e se desenvolver
intelectualmente e, ainda, ter convívio social,
mesmo que de forma virtual. Por isso a
importância da presente indicação. Cabe ressaltar
que a Escola Municipal é uma escola de
referência na alfabetização e no ensino
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fundamental I com constante destaque no IDEB e
a Escola Estadual Coronel Xavier Chaves sempre
teve excelentes resultados em concursos e
provas externas. Grande índice de aprovação
para o curso superior através do ENEM. E que o
trabalho poderá ficar comprometido se parcela
dos alunos não puder participar das aulas).
Indicação nº 49/2021 registrada pelo senhor
vereador José de Fátima Aparecida Chaves que
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves tome providência referente a um
bueiro localizado na Rua Antônio Ambrósio de
Resende, considerando que o mesmo está mais
alto que o calçamento, ficando o local alagado no
período chuvoso, faça a instalação de placa de
identificação do nome da Rua Antônio Ambrósio
de Resende; e que a Prefeitura Municipal tome
providência referente à limpeza de um lote muito
sujo também na Rua Ambrósio de Resende,
considerando o aparecimento de vários animais
peçonhentos.
Indicações registradas pelo senhor vereador
Carlos Roberto Jesus da Silva: _ Indicação nº
50/2021 que solicita que a Prefeitura Municipal de
Coronel Xavier Chaves faça construção de um
redutor de velocidades (quebra-mola) próxima a
residência da senhora Ilda na comunidade dos
Pinheiros (Justificativa: A referida moradora relata
a existência de rachaduras em sua residência); _
Indicação nº 51/2021 que requer que a Prefeitura
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a
manutenção do salão “Renato de Sousa Oliveira”
na comunidade dos Pinheiros e aquisição de uma
cadeira para o médico atender a comunidade
(Justificativa: Esta indicação se faz necessário
para melhor atender a comunidade); e _
Indicação nº 52/2021 que solicita que o
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de
Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade de
implantação de um plantão médico no centro de
Saúde Geraldo de Sousa nos finais de semana e
feriados (Justificativa: É uma reivindicação atual
dos moradores de Coronel Xavier Chaves).
Votos de pesar registrado pelo senhor vereador
Carlos Roberto Jesus da Silva pelo falecimento da
senhora Judite Rosa do Nascimento.
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caso exceda o limite de carga de 72 horas da
bateria do refrigerador do Município.
Mensagem enviada pelo Skype pela senhora
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que
informou já ter feito reuniões com o Prefeito
Municipal e a Secretária Municipal de Educação
referente à instalação de internet na zona rural do
Município, que também já foi feito pesquisa e
mapeamento das famílias que tem estudantes e
que pleiteou verba para implantação desta
internet através do Deputado Estadual Duarte
Bechir.
Gravação da reunião - Ata Eletrônica nº 362
(trezentos e sessenta e dois).
Sessão Solene
Data: 19 de abril de 2021

Sessão solene da Câmara Municipal de Coronel
Xavier Chaves realizada, excepcionalmente, aos
dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte
e um no auditório da Escola Municipal Sebastião
Patrício Pinto devido às orientações de prevenção
à pandemia do novo coronavírus COVID-19 para
prestar homenagem aos policiais militares do
destacamento de Polícia Militar do Município de
Coronel Xavier Chaves, nos termos da Lei
Municipal nº 1.241/2019 e Decreto Legislativo nº
01/2021.

Agradecimento registrado pelo senhor vereador
Carlos Roberto Jesus da Silva a todos os
servidores do setor de Saúde de Coronel Xavier
Chaves responsáveis pela vacinação contra o
novo coronavírus COVID-19 pela dedicação e
carinho durante a imunização dos idosos de
nossa cidade.
Solicitação registrada pelo senhor vereador
Carlos Roberto Jesus da Silva: Que os demais
vereadores também fiscalizem o retoma as obras
de revitalização e construção de praça de
esportes e área de lazer no Bairro Vila Nossa
Senhora de Fátima.
Agradecimento registrado pelo senhor vereador
Carlos Roberto Jesus da Silva ao excelentíssimo
senhor Prefeito Municipal pela liberação de
funcionamento de templos religiosos no Município
de Coronel Xavier Chaves durante a pandemia do
novo coronavírus COVID-19.

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

Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador Hélio Márcio Neves: Informações sobre
o porquê ainda não foi perfurado o poço artesiano
na comunidade do Planalto de Fátima.
Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador Hélio Márcio Neves: Informações sobre
o critério para nomeação de encarregado do Setor
de Obras da Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves.
Congratulações registrada pelo senhor vereador
Wenerson José do Nascimento que parabenizou
ao Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves
pela obra de construção de um refeitório com
banheiros e lavanderia para os funcionários do
setor de obras do Município.
Solicitação registrada pelo senhor vereador
Whering Aires Cardoso que solicitou que o Setor
de Obras da Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves faça uma vistoria na obra de
recapeamento da Avenida Nossa Senhora de
Fátima, devido ao aparecimento de grandes
fissuras na referida via.
Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador Whering Aires Cardoso que requer que
o Setor de Saúde do Município de Coronel Xavier
Chaves faça uma estratégia de prevenção de
armazenamento das vacinas contra o novo
coronavírus COVID-19, com a possibilidade de
transporte de vacina até a central de distribuição,

Presentes também na sessão solene o
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Fúvio
Olimpio de Oliveira Pinto, o Vice-Prefeito, senhor
Antônio Maria Claret D’Assunção, o Tenente
Coronel Luiz Eduardo Coelho, o Capitão
Francisco Carlos Fernandes Tavares, o Tenente
Gabriel José do Nascimento, o Comandante do
Destacamento de Coronel Xavier Chaves
Sargento Daniel Geraldo do Nascimento, o 3º
Sargento Roberto José dos Santos, o 3º Sargento
Luiz Henrique Rodrigues, o Cabo Márcio
Francisco Moura, o Campo João Paulo Rosa
Silva, o cabo Lucas Mateus Rodrigues da Silva
Sousa, o Soldado Ricardo Marques da Silva,
demais
autoridades
militares,
servidores
municipais e parentes dos homenageados com
distanciamento demarcados entre as poltronas do
auditório, uso de máscaras e álcool em gel.
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Presença dos vereadores Andréia Inês de
Andrade Sousa, Bárbara Maria Praia Santos,
Carlos Roberto Jesus da Silva, Hélio Márcio
Neves, José de Fátima Aparecida Chaves,
Lílian Cecília Jaques, Sábatha Resende
Chaves, Wenerson José do Nascimento e
Whering Aires Cardoso.
Estavam presentes também na sessão Gilsinei
Chaves, Carolina Almeida Resende e, por
videoconferência, Ana Paula Siqueira, Tobias
Eduardo Chaves Resende Santos, Luiz Antônio
Xavier, Romilson Meiro de Sousa, João Pedro
Sousa Camargos e Leonardo Henrique Ferreira
Calsavara.
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atenção ao Ofício nº 12/2021 da Secretaria
Municipal de Educação.
Aprovação de Moção de Apoio ao Projeto de Lei
Complementar nº 7.343-B/2006, de autoria do
Deputado Federal Reginaldo Lopes, que tem por
objetivo elevar o caminho da Estrada Real à
Condição de Monumento Nacional.

Solicitação verbal registrada pela senhora
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que solicita
a melhoria da iluminação pública do Bairro Nossa
Senhora da Conceição, com a substituição das
lâmpadas atuais por luminárias de LED.

Apresentação de forma virtual de Relatório
Anual de Atividades da EMATER-MG de Coronel
Xavier Chaves sobre o exercício de 2020 (dois mil
e vinte) pelo extensionista senhor Leonardo
Henrique Ferreira Calsavara.

Palavra de forma virtual pela Deputada Estadual
Ana
Paula
Siqueira
do
Partido
Rede
Sustentabilidade.
Tramitação do 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”.
Emendas de autoria da senhora
Bárbara Maria Praia Santos retiradas
Emenda Modificativa nº 04/2021 e as
Aditivas nº 02 e 03/2021 ao Projeto
1.224/2021

vereadora
de pauta:
Emendas
de Lei nº

Indicação nº 53/2021 registrada pelo senhor
vereador José de Fátima Aparecida Chaves que
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves estude a possibilidade de
concessão de aumento do valor do vale
alimentação dos servidores públicos municipais.
Indicação nº 54/2021 registrada pelo senhor
vereador Wenerson José do Nascimento que
requer que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves encaminhe para esta Câmara
Municipal um projeto de lei que visa conceder
direito de folga pela data de aniversário do
servidor público municipal, no dia exato do
mesmo, exceto quando coincidir em feriado ou fim
de semana que seja no primeiro dia útil
subsequente à data referia, sem exceção (Vale
ressaltar o parecer jurídico anexo que veda sobre
o projeto ser de iniciativa do Legislativo. Os
funcionários públicos estaduais já têm esse direito
e sugiro a extensão ao funcionalismo municipal).

Entrega de Certificado em homenagem ao Dia
do Policial Militar ao Comandante do
Destacamento da Policia Militar de Coronel Xavier
Chaves, Sargento Daniel Geraldo do Nascimento,
em conformidade com a Lei Municipal nº 1.241,
de 29 de março de 2019, que “Institui o Dia do
Policial Militar comemorado no dia 21 de abril no
Município de Coronel Xavier Chaves”.

Indicação nº 55/2021 de autoria do senhor
vereador Helio Marcio Neves registrou a que
solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel
Xavier Chaves faça o conserto e manutenção dos
aparelhos da academia ao ar livre da Comunidade
de São Caetano (Justificativa: Tem vários
aparelhos quebrados e outros precisando de
manutenção).

7ª Reunião Ordinária do 1º Período –
Data: 26 de abril de 2021

Indicação nº 56/2021, assinada por todos os
vereadores, que visa à reestruturação do Serviço
de Saúde (plantões) nos finais de semana e
feriados de acordo com a legislação vigente, com
a máxima urgência. Com atendimento médico
(Justificativa: Saúde é serviço essencial e deve
ser ofertado a quem necessitar. Os serviços de
plantão e sobreaviso de final de semana foram
suspensos desde o dia 10 de Março de 2021, e
deixou um vazio assistencial à população local,
que fazia uso de serviços como curativos,
injeções, aferição de pressão arterial, glicemia
capilar, orientações e encaminhamentos dentre
outros... Nós vereadores estamos recebendo
reclamações de diversos munícipes acerca dessa
carência de atendimento nos sábados e
domingos. Sabemos que existe o SAMU que
presta atendimento em situação de urgência e
emergência, porém nem todas as solicitações são
“urgências e emergências”, portanto há uma
carência de atendimento básico não emergencial.
Os
moradores
estão
nos
reivindicando
atendimento nos sábados, domingos e feriados
para orientações, encaminhamentos e alguns
procedimentos que se fizerem necessários.
Salientamos que a indicação feita na primeira
reunião da câmara pela reestrutura da UBS, supre
essa demanda dos finais de semana, pois abre a
possibilidade de turno de serviço escalonado com
atendimento médico inclusive).

Uso da palavra de forma virtual pelos
servidores municipais Tobias Eduardo Chaves
Resende Santos, Luiz Antônio Xavier e Romilson
Meiro de Sousa que prestaram informações sobre
o Projeto de Lei nº 1.224/2021.
Retirada de pauta do Projeto de Lei nº 1.227, de
12 de abril de 2021, que “Dispõe sobre atribuições
do Cargo Efetivo Operário I e dá outras
providências”.
Projeto de Lei nº 1.228, de 13 de abril de 2021,
que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá
outras providências”, encaminhado para a
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de
Contas, conforme Artigo 76 do Regimento Interno
e deverá ser aprovada até junho conforme Artigo
124 da Constituição do Município.
Tramitação do Projeto de Lei n.º 1.229, de 20 de
abril de 2021, que “Autoriza receber por doação o
bem imóvel “Cemitério Municipal” que especifica,
e dá outras providências”.
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.230, de 20 de
abril de 2021, que “Dispõe sobre normas acerca
da prestação de serviços cemiteriais e
administração do Cemitério Municipal de Coronel
Xavier Chaves e dá outras providências”.
Tramitação do Projeto de Lei nº 1.231, de 26 de
abril de 2021, que “Dispõe sobre reestruturação e
reorganização do Conselho Municipal de
Educação e dá outras providências”.
Indicação das senhoras vereadoras Bárbara
Maria Praia Santos e Lílian Cecília Jaques para
compor a Comissão de Monitoramento e
Avaliação do Plano Municipal de Educação em

reestruturação do serviço de saúde (plantões) nos
finais de semana e feriados.
Agradecimento
registrado
pela
senhora
vereadora Bárbara Maria Praia Santos ao
excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Fúvio
Olimpio de Oliveira Pinto, pela instalação de
quebra-mola na Rua Pio XII no Bairro Vila Fátima
e em outras vias públicas.
Indicação verbal registrada pela senhora
vereadora Bárbara Maria Praia Santos que solicita
a instalação de mata-burros na comunidade do
Sumidouro, devido há existência de várias
porteiras em vias públicas, dificultando o tráfego
no local.

Aprovação das atas da 6ª reunião ordinária do 1º
período de 2021 e da sessão solene, realizadas,
respectivamente, em 12 e 19 de abril de 2021.

Entrega das placas de Honra ao Mérito aos
Policiais
Militares
Cabo
Lucas
Mateus
Rodrigues da Silva Sousa, ao Soldado Ricardo
Marques da Silva e ao Cabo 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 Município de Coronel
Xavier Chaves, nos termos do Decreto Legislativo
nº 01, de 22 de fevereiro de 2021, de autoria do
senhor vereador José de Fátima Aparecida
Chaves.
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Indicação nº 57/2021 registrada pelo senhor
vereador Whering Aires Cardoso que solicita que
a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves
faça melhoria na iluminação pública na Rua
Doutor Tobias, no trecho entre o leão de pedra ao
posto de gasolina (Justificativa: O Local encontrase escuro e sendo a chegada da cidade).
Solicitação verbal registrada pelo senhor
vereador Whering Aires Cardoso que solicita que
seja estendida a Indicação nº 56/2021 visando à
capacitação profissional dos servidores na

Indicação verbal registrada pela senhora
vereadora Sábatha Resende Chaves que solicita
a instalação de um poste com iluminação pública
entre a Rua Joana Rosa e Rua 13 de Maio no
Bairro Vila Fátima.
Agendamento de Audiência Pública para o dia
dezessete de maio de dois mil e vinte e um, às
dezoito horas e trinta minutos para demonstração,
por
videochamada,
pelos
Secretários
Municipais/Chefes de Setores de relatórios do 1º
quadrimestre do exercício de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Gravação da reunião - Ata Eletrônica nº 363
(trezentos e sessenta e três) e videoconferência.
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
30/04/2021:
Ofícios expedidos: 147;
Correspondências,
e-mails,
e
ofícios
recebidos/protocolados: 205.
Balancete analítico da Câmara Municipal até
30/04/2021:
DESCRICAO
RECEITA - TRANSFERÊNCIA
AO LEGISLATIVO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS

ORÇ.
INICIAL

ATÉ O
MÊS

633.600,00

211.200,00

498.960,00

83.595,69

397.380,00

70.616,50

397.380,00

70.616,50

25.850,00

0,00

310.570,00

58.360,74

60.960,00

12.255,76

101.580,00

12.979,19

101.580,00

12.979,19

DIÁRIAS - CIVIL

5.700,00

140,00

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

20.400,00

6.796,71

1.540,00

0,00

2.900,00

0,00

13.940,00

0,00

52.800,00

6.042,48

4.300,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

134.640,00

1.618,00

INVESTIMENTOS

134.640,00

1.618,00

APLICAÇÕES DIRETAS

134.640,00

1.618,00

OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

12.700,00

0,00

92.740,00

1.618,00

29.200,00

0,00

DESPESA TOTAL

633.600,00

85.213,69

SALDO ATUALIZADO

125.986,31

