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Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período de dois mil e dezenove da décima 
quarta Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos onze 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, Carolina Almeida Resende e Pedro Luiz Fernandes. O 
Presidente, senhor vereador Edson Gregório Jaques, declarou aberta a sessão às dezoito 
horas e trinta e nove minutos com a oração de praxe. Após, foi aprovada a ata da segunda 
reunião extraordinária do primeiro período de dois mil e dezenove. Iniciando os trabalhos, o 
Pastor Pedro Luiz Fernandes apresentou o projeto do jornal comunitário. Seguindo a ordem 
do dia, o senhor vereador Cleber Cristian Beraldo pediu vista ao Projeto de Lei nº 1.142, de 
08 de outubro de 2018, que “Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Coronel 
Xavier Chaves”, e ao Projeto de Lei nº 1.144, de 09 de outubro de 2018, que “Dispõe sobre 
o Código de Obras do Município de Coronel Xavier Chaves”. Também continuou em 
tramitação o Projeto de Lei Complementar nº 1.146, de 13 de novembro de 2018, que 
“Dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores públicos do Município de Coronel 
Xavier Chaves e dá outras providências”, depois de pedido de vista pela senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves. A seguir, o Projeto de Lei nº 1.149, de 02 de janeiro de 2019, que 
“Altera a Lei Municipal nº 1.214 de 03 de julho de 2018 e dá outras providências”, obteve 
aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria 
Praia Santos, Cleber Cristian Beraldo, Gilson Martires das Chagas, Lusair Assunção, Suerlei 
Santos de Sousa e Wenerson José do Nascimento e reprovado pela vereadora Sábatha 
Resende Chaves. Seguindo a pauta, o Presidente arquivou o Projeto de Lei nº 135, de 31 de 
janeiro de 2019, que “Atualiza os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do 
Município de Coronel Xavier Chaves e dá outras providências”, e o Projeto de Lei nº 136, 
de 31 de janeiro de 2019, que “Atualiza os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal 
de Coronel Xavier Chaves e dá outras providências”. Usando da palavra, o senhor vereador 
Gilson Martires das Chaves registrou a Indicação nº 04/2019 que requer a manutenção das 
luminárias e reposição das lâmpadas queimadas em torno do Cruzeiro e do Salão 
comunitário da Cachoeira. Gilson também registrou a Indicação nº 05/2019 que solicita 
adequação de acessibilidade e instalação de corrimão na escadaria do cemitério municipal. 
Ainda com a palavra, Gilson registrou a solicitação que objetiva avisar a população rural do 
Município quando não houver o recolhimento de lixo nos dias de ponto facultativo, feriados 
e por outros motivos. A seguir, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de 
autoria do senhor vereador Cleber Cristian Beraldo, conforme a seguir: _ Informações sobre 
o planejamento do setor de educação do Município para concessão de transporte público 
para os alunos de ensino superior e técnico para a cidade de São João Del-Rei; _ 
Informações sobre o planejamento do setor de educação do Município de Coronel Xavier 
Chaves em relação ao transporte ofertado para os alunos da rede Municipal e Estadual de 
nossa cidade; _ Informações sobre a metragem e espessura da obra de recapeamento das ruas 
do Bairro Vila Fátima: _ Informações sobre a aplicação da LEI Nº 11.738, de 16 de julho de 
2008, que “Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional 
para os profissionais do magistério público da educação básica”, na rede de ensino 
municipal; _ Informações sobre a não celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves e a AMARCHA – Associação de Mulheres Artesãs de Coronel 
Xavier Chaves no exercício financeiro de 2019 (dois mil e dezenove); e _ Informações sobre 
a legislação específica que versa sobre esta obrigatoriedade de licitação em concessão de 
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licença de táxi. Também foi aprovado por unanimidade o requerimento de autoria da 
senhora Sábatha Resende Chaves que solicita novamente relatório da Secretaria Municipal 
de Educação de Coronel Xavier Chaves com discriminação dos gastos obrigatórios e não 
obrigatórios nos exercícios de 2017 (dois mil e dezessete) e 2018 (dois mil e dezoito) e 
recursos atuais disponíveis no setor. A seguir, o requerimento de autoria do senhor vereador 
Lusair Assunção que solicita informações se foi solicitado policiamento para as finais do 
campeonato de futsal “XV Taça Verão” realizado no dia 09 de fevereiro de 2019 e sobre a 
liberação de venda de bebidas alcoólicas na quadra de esportes Capitão José Anselmo 
durante o evento. Ainda com a palavra, Lusair marcou reunião da Comissão de Agricultura, 
Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos para o dia quinze de fevereiro de dois mil e 
dezenove, às dezesseis horas na Câmara Municipal. Seguindo a palavra, a senhora vereadora 
Sábatha Resende Chaves registrou a Indicação nº 06/2019 que solicita que a Prefeitura 
Municipal de Coronel Xavier Chaves faça uma nota informativa em seu site oficial sobre as 
alterações nos requisitos para o cargo de professor municipal e também enviar tal nota por e-
mail para os próximos aprovados no edital de concurso público nº 01/2017. Novamente com 
a palavra, o senhor vereador Cleber Cristian Beraldo registrou “Moção de Congratulações” à 
“Escola Estadual Coronel Xavier Chaves”, extensivo  à todos os funcionários e pais de 
alunos, pela aprovação de vários alunos em cursos superiores e técnicos para o exercício de 
dois mil e dezenove. Seguindo, o senhor vereador Suerlei Santos de Sousa registrou “Moção 
de Congratulações” à “Professora Roberta Mara Resende” pela notas de redação dos alunos 
do terceiro ano da Escola Estadual Coronel Xavier Chaves no ENEM - Exame Nacional do 
Ensino Médio – 2018, destacando-se entre as melhores da região. Em pauta, a senhora 
vereadora Sábatha Resende Chaves registrou “Moções de Congratulações” ao “Conselho 
Tutelar de Coronel Xavier Chaves”, ao “CRAS – Centro de Referência em Assistência 
Social de Coronel Xavier Chaves”, à “Diretora do PSF - Programa Saúde da Família de 
Coronel Xavier Chaves, Marillac de Fátima Silva, e demais colaboradores”, e à “Psicóloga 
do Programa Bem Viver de Coronel Xavier Chaves, Sra. Maria Teresa de Resende Chaves” 
por promoverem e realizarem atividades da Campanha Janeiro Branco de dois mil de 
dezenove no Município. Com a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso 
registrou “Moção de Congratulações” ao “Senhor Euducilei Carlos do Nascimento” pela 
organização e disciplina do campeonato de futsal “XV Taça Verão”, edição de 2019, 
realizada na quadra da Praça de Esportes Capitão José Anselmo. Em seguida, a senhora 
vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou “Moção de Congratulações” à equipe de 
organizadores da comunidade do Barreiro pela Festa de Nossa Senhora de Lourdes e 
Encontro de Famílias Italianas realizados no dia dez de fevereiro de dois mil e dezenove. 
Seguindo os trabalhos, a senhora vereadora Sábatha Resende Chaves registrou a indicação 
verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves estude a 
possibilidade de fazer uma escala de plantão visando limpeza e manutenção do velório 
municipal. Usando da palavra, o senhor vereador Wenerson José do Nascimento registrou a 
indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal faça o plantio de flores e árvores 
nos jardins do Bairro Vila Fátima e que também seja jogada água nestes locais. Também foi 
registrado pelo senhor vereador Gilson Martires das Chagas “Moção de Agradecimento” ao 
“Senhor Joaquim de Oliveira Valadão” pela realização da festa dos dias das crianças na 
comunidade da Cachoeira no dia doze de outubro de dois mil e dezoito. Seguindo a ordem 
do dia, foi exposto em Plenário resposta do Executivo Municipal ao Ofício nº 400/2018 
desta Casa Legislativa, conforme gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 297 (duzentos e 
noventa e sete). Em seguida, o Presidente fez convite para a audiência pública que será 
realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta 
minutos no Plenário da Câmara Municipal para apresentação de prestação de contas do 
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Executivo Municipal sobre o terceiro quadrimestre de dois mil e dezoito. O Presidente 
também fez convite para a sessão solene que será realizada no dia vinte e dois de fevereiro 
de dois mil e dezenove, às dezenove horas no auditório “Cecília Meireles” da Escola 
Municipal “Sebastião Patrício Pinto” para entrega de diplomas de honra ao mérito e de 
títulos cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves aprovados no exercício de dois mil e 
dezoito. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 
vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos no 
Plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, senhor vereador Edson 
Gregório Jaques, declarou encerrada a sessão às vinte horas e quatro minutos de onze de 
fevereiro de dois mil e dezenove. 
 


