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Ata da segunda sessão extraordinária do primeiro período de dois mil e dezenove da décima 
quarta Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos cinco dias 
do mês de fevereiro no Plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio 
Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cleber Cristian Beraldo, Edson 
Gregório Jaques, Gilson Martires das Chagas, Lusair Assunção, Sábatha Resende 
Chaves, Suerlei Santos de Sousa e Wenerson José do Nascimento. Estavam presentes 
também na sessão: Gilsinei Chaves, Inês Maria Chaves de Mendonça, Flávia Chaves 
Magalhães, Aparecida Fátima de Almeida Resende, Mariana de Sousa Arvelos, Vera Lúcia 
Chaves Resende, Thiago Bracarense de Carvalho Fonseca, Liliane dos Santos Beraldo e 
Adriana do Nascimento Mendonça. O Presidente, senhor vereador Edson Gregório Jaques, 
declarou aberta a sessão às dezoito horas e quarenta e um minutos com a oração de praxe. 
Após, foi aprovada a ata da primeira reunião ordinária do primeiro período de dois mil e 
dezenove. Iniciando a ordem do dia, foi exposto em Plenário o Projeto de Lei nº 1.153, de 
1º de fevereiro de 2019, que “Altera o Anexo III da Lei 1155 de 03 de fevereiro de 2017 e dá 
outras providências”, visando alterar os requisitos mínimos para o provimento do cargo de 
Professor Municipal. Também foi exposto em Plenário parecer jurídico da assistente jurídica 
do Legislativo, Dra. Carolina Almeida Resende, referente ao Projeto de Lei nº 1.153/2019. 
Após debate em Plenário e uso da palavra pelos presentes na sessão Thiago Bracarense de 
Carvalho Fonseca, Aparecida Fátima de Almeida Resende, Inês Maria Chaves de 
Mendonça, Vera Lúcia Chaves Resende, Mariana de Sousa Arvelos e Flávia Chaves 
Magalhães o Projeto de Lei nº 1.153/2019 obteve aprovação com os votos favoráveis dos 
vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martires das 
Chagas, Lusair Assunção, Sábatha Resende Chaves, Suerlei Santos de Sousa e Wenerson 
José do Nascimento e reprovado pelo vereador Cleber Cristian Beraldo. Com a palavra, o 
senhor vereador Suerlei Santos de Sousa solicitou que fosse registrada em ata sua 
justificativa de voto sobre o Projeto de Lei nº 1.153/2019 de acordo com as explicações dos 
presentes que usaram da palavra e que ninguém será prejudicado para nomeação para o 
cargo de provimento efetivo, conforme gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 296 
(duzentos e noventa e seis). Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião 
ordinária para o dia onze de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta 
minutos no Plenário do Legislativo. Também foi marcada audiência pública para o dia 
dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos no Plenário da 
Câmara para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o terceiro 
quadrimestre de dois mil e dezoito. Em tempo, foi marcada sessão solene para o dia vinte e 
dois de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezenove horas no auditório da escola municipal 
Sebastião Patrício Pinto para entrega de títulos de cidadão honorário e diplomas de honra ao 
mérito aprovados em dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, senhor 
vereador Edson Gregório Jaques, declarou encerrada a sessão às vinte horas e cinquenta e 
seis minutos de cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. 
 


