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Ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período de dois mil e dezenove da décima 
quarta Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos dezesseis 
dias do mês de janeiro 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, Felipe Silva Dias e Carolina Almeida Resende. O 
Presidente, senhor vereador Edson Gregório Jaques, declarou aberta a sessão às dezoito 
horas e trinta e sete minutos com a oração de praxe. Após, foi aprovada a ata da quarta 
reunião extraordinária do segundo período de dois mil e dezoito. Iniciando a ordem do dia, 
foi reapresentado 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”. Após uso da palavra pelo senhor Felipe 
Silva Dias e pedido de vista pelo senhor vereador Cleber Cristian Beraldo, o Projeto de Lei 
nº 1.146/2018 continuou em tramitação. Também ficaram em tramitação a pedido do senhor 
vereador Cleber Cristian Beraldo o 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 o 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”. Em seguida, o Projeto de Resolução nº 07, de 14 de 
dezembro de 2018, que “Estabelece procedimentos para registros dos atos das reuniões 
ordinárias, extraordinárias e solenes e dá outras providências”, obteve aprovação por 
unanimidade. Na sequência, 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”, ficou em 
tramitação. Após debate e pedido de vista pela senhora vereadora Bárbara Maria Praia 
Santos o Projeto de Lei nº 1.150, de 03 de janeiro de 2019, que “Autoriza concessão de 
contribuição financeira e dá outras providências”, visando conceder no exercício de 2019 a 
contribuição financeira à Associação Atlética Coroense ficou em tramitação. Seguindo a 
ordem do dia, o Projeto de Lei nº 1.151, de 08 de janeiro de 2019, que “Dispõe sobre 
alteração do Plano Municipal de Educação e dá outras providências”, ficou em tramitação. 
Também ficou em tramitação depois de pedido de vista pela senhora vereadora Bárbara 
Maria Praia Santos o Projeto de Lei nº 1.152, de 16 de janeiro de 2019, que “Concede 
aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores municipais e dá outras 
providências”, conforme gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 294 (duzentos e noventa 
e quatro). Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 
vinte e oito de janeiro 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 seis minutos de dezesseis de janeiro de 
dois mil e dezenove. 
 


