PREFEITURA MUNICIPAL

CORONEL XAVIER CHAVES
GESTÃO 2017/2020

Temos a honra de apresentar a população Xavierense um relatório simplificado da
gestão municipal no ano de 2017.
Apesar deste ano ter sido marcado pela incerteza e insegurança, proveniente da crise econômica e política que assolou nosso estado e nosso país, pode-se concluir que Coronel Xavier Chaves avançou muito em gestão e conquistas.
Com muito trabalho e dedicação de toda equipe técnica e demais servidores municipais, aos quais temos apenas que exaltar, parabenizar e agradecer, conseguiremos fechar este ano com equilíbrio econômico e ainda fomos além, pois conseguimos não só
manter os serviços que já eram prestados aos cidadãos como também ampliá-los.
O relatório a seguir está sintetizado e exposto em formato de fácil compreensão,
para que todo cidadão possa ler e entender onde os recursos públicos estão sendo aplicados pela Prefeitura Municipal.
Queremos também agradecer a toda população Xavierense, a Câmara Municipal e
aos servidores públicos municipais pelo apoio e compreensão durante este primeiro ano
de gestão.
Aproveitamos ainda para desejar a todos um Feliz e Santo Natal e um Ano Novo
cheio de alegria, saúde, paz e muitas realizações.
Um grande abraço,
Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal
e
Claret Assunção
Vice-Prefeito

Rua Padre Reis, 84, Centro - Coronel Xavier Chaves - MG



Distribuição uniforme escolar, kit de cinco peças para cada aluno;



Distribuição kit de Material Escolar;



Aquisição de brinquedos para a Educação Infantil;



Contratação de Professor de Educação Física e Nutricionista;



Novas salas: informática e reforço escolar;



Participação na Gincana Regional da Matemática e concursos;



Participação em avaliações externas a nível estadual (PROALFA) e a nível nacional (Prova Brasil);



Participação no PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e no PROGEA - Programa de Educação Ambiental, parceria com a Polícia Militar;



Aulas de teatro, projeto “Arte por Toda Parte”;



Projeto de Recuperação Extraturno para alunos com dificuldade;



Promoção de excursões educativas para enriquecimento dos conteúdos curriculares;



Realização de eventos: Dia da Família na Escola, Semana do Livro Infantil, Conferência do Meio Ambiente, Torneio Esportivo, Comemoração da Independência do Brasil, Feira Cultural e Feira de Ciências, entre outros;



Construção de muro no entorno da escola, maior segurança, e depósito para utensílios;



Aquisição de um veículo zero quilômetro;



Reuniões com a Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de
Educação visando monitorar as metas e estratégias previstas;



Realização da Conferência Municipal de Educação no dia 14 de novembro de 2017, como etapa
preparatória da CONAPE 2018;
Nova sala de informática

Dia da Família na Escola

7 de setembro
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Aula de teatro



Maior investimento em Exames Laboratoriais, praticamente eliminando a fila existente;



Ampliação da cota para realização de exames de médio e alto custo junto ao CISVER - Consórcio
Intermunicipal de Saúde ;



Atendimento de ortopedia, convênio com o Hospital Nossa Senhora das Mercês em São João delRei, através do CISVER;



Convênio com o Hospital de Resende Costa, urgência e emergência;



Ampliação na oferta de medicamentos para a população;



Mutirão de cirurgias de catarata;



Contratação de médica para atendimento de 40 horas/semana, melhorando o atendimento no
Centro de Saúde e comunidades rurais;



Atividades de prevenção e promoção à saúde com os grupos e projetos;



Parceria com Educador Físico, através do Coroense, para realização de atividades físicas com os grupos de caminhada da Estratégia Saúde da Família;



Adesão ao Programa Saúde na Escola, atividades desenvolvidas na Escolas Municipal e Estadual;



Intensificação da Campanha de Vacinação contra a Febre Amarela;



Isonomia salarial para os técnicos de enfermagem;



Gratificação salarial dos agentes Comunitários de saúde em 20%;



Aquisição de um veículo de 7 lugares;



Em suas viagens institucionais o prefeito municipal angariou diversas emendas parlamentares para
custeio ao Piso da Atenção Básica e aquisição de equipamentos para o serviço de odontologia e do
Centro de Saúde (desfibrilador, entre outros): R$200.000,00 (Deputado Federal); R$100.000,00
(Deputado Federal); R$66.787,00 (Deputado Estadual); 1 veículo Fiat Uno (Deputado Estadual);
uma ambulância (Senador); um gabinete odontológico (Senador);



Adesão ao Programa PMAQ – Programa de Melhoria da Atenção e Qualidade na atenção primária à
saúde;



Organização do XI Campeonato Bola à Cesta para maiores de 60 anos;



Reforma do Posto de Saúde de São Caetano;



Oficinas de Ovo de Páscoa, Design de Sobrancelhas, em parceria com o SENAC, e Patchwork, com
apoio do SENAR, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias;



Contratação de psicóloga para compor equipe do CRAS;



Palestras sobre de combate ao Bullying nas escolas;



Participação da comissão de realização do Plano M. de Atendimento e Medidas Socioeducativas;



Contabilizados 1.820 atendimentos individuais até agosto de 2017;



125 famílias recebem benefício do Programa Bolsa Família e 51 pessoas são beneficiadas pelo Benefício de Prestação Continuada;



Foram feitas diversas visitas domiciliares e busca ativa no município, principalmente na Zona Rural;



Projetos desenvolvidos pelo CRAS: Movimento Infantil Xavierense; Os Verdinhos; Conexão Jovem;
Grupo de Atividades e Apoio à Terceira Idade;



Apoio à realização da XX Semana da Terceira Idade;
Os Verdinhos

Oficina Ovos de Páscoa
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XX Semana da Terceira Idade



Realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social;



Ações em parceria com o Conselho Tutelar:


Oferta de palestras para os pais nas escolas Municipal e Estadual sobre o “ Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes”;



Campanha de conscientização sobre “O Dia Nacional de Luta Contra o Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes;



Capacitações para os Conselheiros Tutelares;



Apoio ao LII Fórum Vertentes de Conselheiros Tutelares;



Aquisição de um aparelho telefone celular, um arquivo com gavetas e uma impressora copiadora
para o conselho tutelar;



Apoio aos Grupos Culturais existentes no município: Banda de Música, Coral Voz da Lua, Grupo de
Congado, COSNEC, Grupo de Violeiros e Grupo de Dança - Quadrilha;



Projeto de Musicalização na Zona Rural;



Aquisição de 7 instrumentos e insumos para a Banda Municipal Santa Cecília;



Organização da Jornada Mineira de Patrimônio;



Dia do Patrimônio Cultural, exposição interna na Prefeitura;



Palestras sobre Educação Patrimonial, nas escolas do município;



Acompanhamento ao IEPHA-MG na vistoria dos bens tombados;



Apoio ao desfile no dia 7 de Setembro;



Participação nas reuniões para implantação do “Caminhos de São Tiago”, o nosso município está
incluso neste projeto;



Organização do 1° Seminário para o Desenvolvimento Turístico de Coronel Xavier Chaves;



Organização da Feira de Artesanato e Cultura



Organização do I MOSCOXAVES, Cidade na Praça, Mostra Cultural e de Desenvolvimento Econômico
de Coronel Xavier Chaves;



Organização do 21º Carnaxachaça;



Apoio as Festas dos Padroeiros e Culturais nas Comunidades da Zona Rural e Sede:
Jornada Mineira de Patrimônio

Grupo Congado

Musicalização na Zona Rural

 Participação no Comitê de Bacia do Rio Grande e da Câmara Técnica do Comitê;
 Participação no Conselho de Alimentação Escolar (CAE);
 Aquisição de 230 mudas para jardins e praças;
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Documentos emitidos: licença específica para formação de processo de licenciamento ambiental;
declaração de Conformidade com as Leis Municipais (AAF); declaração ambiental (CEMIG); autorização para supressão de vegetação (Zona Urbana); certidão de registro de uso insignificante de recurso hídrico; registro de Categoria (motosserra);



Outras atividades desenvolvidas: ITR; CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural); SIAT (Sistema
Integrado de Administração Tributária; Alistamento de Serviço Militar; Certificados (CDI); Comprovantes de Exercício de Atividade Rural; entre outros



Cotação da Merenda Escolar, Agricultura Familiar;



Apoio na implantação da nota fiscal eletrônica, NFS-e;



Apoio na organização da 27ª Exposição Agropecuária;



Cadastro Ambiental Rural, CAR, e orientações obtenção do SIM, produtor queijo artesanal e frango
caipira;



Organização do 1° Seminário para o Desenvolvimento Turístico de Coronel Xavier Chaves;



Organização do I MOSCOXAVES, Cidade na Praça, Mostra Cultural e de Desenvolvimento Econômico
de Coronel Xavier Chaves;



Apoio às produtoras de doces caseiros, picles e biscoitos;



Cursos ofertados, em parceria com o SENAR: Fibras de Bambu: Objetos, Utilitários e Móveis; Picles
e Derivados de Tomate; Defumados de Frango; Pedreiro e Telhado (parceria com a Secretária de
Obras);



Parceria com a ARCEL: 394 produtores atendidos com os serviços prestados;



Parceria com a APLEI: negociação conjunta do volume de leite;



Semana do Meio Ambiente na Escola Municipal;



Usina de Triagem e Compostagem: reestruturação e elaboração de projeto para reforma; campanha de conscientização da população sobre coleta e limpeza urbana;



Convênios firmados: aquisição de caminhão pipa e 11 kits de irrigação (Deputado Federal);



Principais obras e manutenções realizadas: calçamento de ponto críticos na Zona Rural: Cachoeira,
São Caetano, Planalto e Invernada; proteção a nascente da Cachoeira; reforma da Praça da Matriz,
construção da Sala de Informática e muro na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto; reforma das
caixas d’água no Planalto de Fátima; instalação do poço artesiano e rede de água nos Olhos d’Água;
proteção à nascente d’água na Cachoeira; pavimentação da Rua João Batista Resende; entre outras;



Melhorias na limpeza urbana e coleta de lixo;



Manutenção nas estradas vicinais do município: alargamento das estradas principais, encascalhamento de ponto críticos, intervenção com motoniveladora; entre outras manutenções;



Emenda parlamentar, indicação Deputado Estadual, no valor de R$100.00,00 para calçamento em
bloquete sextavado na Rua João Deus Mendonça;



Reforma da pinguela da Fazenda;



Elaboração projeto de recapeamento asfáltico de duas ruas do bairro Vila Fátima e uma rua no bairro Vila Mendes, dando prosseguimento ao convênio com o Ministério das Cidades do ano de 2016;

Calçamento nas comunidades da Cachoeira, São Caetano, Invernada, Planalto de Fátima e na sede

Instalação poço artesiano Olhos d’Água

Reforma da Praça da Matriz



Continuidade da parceria com a Associação Atlética Coroense, com a proposta de diversificar as
modalidades de esportes no município;



Atividades de treinamentos físicos, táticos, técnicos e recreativos de futebol e futsal;



Oferta de ginástica e atividades aeróbicas na Praça Central, Praça de Esportes e Zona Rural para jovens, adultos e idosos, através da Associação;



Aquisições: material esportivo para adultos e crianças; bolas para futebol, futsal e vôlei; troféus e
medalhas para premiação; redes; materiais para treinamentos;



Manutenção na iluminação do campo de futebol da Cachoeira;



Realização de torneios de futebol no campo e futsal na quadra poliesportiva;



Participação em torneios regionais de futebol e futsal, categoria de base, feminino e veteranos. Fornecimento de transporte e lanche para os atletas;



Ampliação do convênio de Academia ao Ar Livre para futura instalação na comunidade da Cachoeira e no bairro Vila Mendes; Intervenção para andamento da doação da Academia ao Ar Livre para
São Caetano, emenda parlamentar de 2016;

Atividades esportivas realizadas no município
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Na contramão do que vem acontecendo com uma parcela considerável dos municípios brasileiros, que predomina um profundo desequilíbrio nas contas públicas, com consequências drásticas no
cumprimento de obrigações financeiras que vão desde o não pagamento de 13º salário aos servidores, o cancelamento de eventos culturais e esportivos, e, até mesmo, à desobediência aos índices
constitucionais de educação, saúde e pessoal, Coronel Xavier Chaves apresenta uma realidade privilegiada no tocante ao equilíbrio financeiro e ao cumprimento das obrigações constitucionais. Vejamos
alguns dados:
 Com o objetivo de maior transparência e aumentar a receita do município, desenvolvemos o novo
portal da prefeitura com os serviços de nota fiscal eletrônica (NFS-e), IPTU online e outras funções;
 Investimento: aquisição de um terreno de 12 ha no valor de R$483.000,00;
 Realização Leilão de bens inservíveis para administração pública, total arrecadado R$148.000,00;
 Indenização férias prêmio, servidores aposentados, e processo judicial: R$489.000,00;
 Equilíbrio financeiro: com base no fechamento contábil no mês de novembro do corrente ano, observamos a seguinte situação financeira:







Receita Jan/Nov

Despesa Jan/Nov

Resultado

R$10.907.539,91

R$10.348.765,56

R$558.774,35

Investimentos na EDUCAÇÃO do nosso município:

R$264.661,90

27,62%

25%

O município investiu

A LRF prevê
no mínimo

além do limite estabelecido na Constituição

Investimentos na SAÚDE do nosso município:

R$805.690,91

23,26%

15%

O município investiu

A LRF prevê
no mínimo

além do limite estabelecido na Constituição

Gastos com a folha de pagamento dos servidores:

44,48%

54%

O município investiu


A LRF prevê
no máximo

Valorização do funcionalismo público:
Reajuste salarial

9%
Janeiro
2017

+

6%

Janeiro
2018

=

15,5%

Total acumulado
a partir de janeiro/2018

Reajuste
Vale alimentação

10,5%
Janeiro
2017
R$95,00 —> R$105,00
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+

14,3%
Janeiro
2018

R$105,00 —> R$120,00

=

26,3%

Igreja do Rosário, foto inscrita em concurso do IEPHA

5 novos veículos para o município

Feira Cultural na Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto

Feira de Artesanato e Folclore

Curso de Patchwork

Premiação na Gincana de Matemática

Igreja Matriz, foto inscrita em concurso do IEPHA

