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Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período de dois mil e dezenove da décima 
quarta Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos vinte e 
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 e Carolina Almeida Resende. 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 ordinária do 
primeiro período de dois mil e dezenove. Iniciando os trabalhos, 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”. Cleber também marcou reunião para o dia primeiro 
de março de dois mil e dezenove, às dezesseis horas para análise dos Projetos de Lei nº 
1.142 e 1.144/2018. 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 1.154, de 12 de fevereiro de 2019, que “Autoriza assinatura de convênio e 
concessão de subvenção social à Associação Filhas de São Camilo e dá outras 
providências”, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o 
Projeto de Resolução nº 02, de 13 de fevereiro de 2019, que “Altera a Ementa e o Art. 1º 
da Resolução nº 01, de 16 de janeiro de 2019 e dá outras providências”. Seguindo a ordem 
do dia, foi exposto em Plenário o seguinte expediente: _ Ofício nº 35/2019 do Ministério 
Público da comarca de Resende Costa; e _ Ofícios nº 51 e 64/2019 da Prefeitura Municipal 
de Coronel Xavier Chaves. Usando da palavra, o senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou a indicação verbal que solicita a instalação de corrimão na ponte do 
Gordura, visando melhor segurança no local. Seguindo os trabalhos, a senhora vereadora 
Bárbara Maria Praia Santos registrou “Moção de Congratulações” ao senhor “Elanilson 
Resende Santos” pela realização de leilão de gado em prol do Hospital Nossa Senhora do 
Rosário e do Lar São Camilo de Lellis da cidade de Resende Costa. Em seguida, o senhor 
vereador Gilson Martires das Chagas registrou a indicação verbal que visa a manutenção da 
estrada da comunidade da Cachoeira, devido à existência de buracos na mesma. Na 
sequência, o senhor vereador Lusair Assunção registrou as seguintes indicações verbais: _ 
Terminar de roçar os matos do Bairro Vila Fátima e do Residencial São Francisco de Assis; 
e _ Manutenção de meio-fio e de um buraco no final da Rua Jacy Martins de Mendonça, 
devido ao empoçamento de água no local. A seguir, o senhor vereador Cleber Cristian 
Beraldo registrou a solicitação verbal que requer informações sobre previsão de aumento da 
remuneração dos servidores públicos do Município. Cleber também registrou congratulações 
à assessora jurídica desta Casa Legislativa, Dra. Carolina Almeida Resende, e destacou o 
trabalho desenvolvido pela mesma, conforme gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 299 
(duzentos e noventa e nove). Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião 
ordinária para o dia onze de março 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 dezenove horas e quarenta e quatro minutos 
de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove. 
 


