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Ata da primeira 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 
oito 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 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 primeira reunião extraordinária 
do primeiro período de dois mil e dezenove. Iniciando a ordem do dia, 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”, continuaram 
em tramitação após pedido de vista pelo senhor vereador Cleber Cristian Beraldo. Também 
continuaram em tramitação depois pedido de vista pela senhora vereadora Sábatha Resende 
Chaves 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”, e 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”. Após votação, 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 obteve 
aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria 
Praia Santos, Cleber Cristian Beraldo, Gilson Martires das Chagas, Lusair Assunção, 
Sábatha Resende Chaves e Suerlei Santos de Sousa e abstenção de voto pelo vereador 
Wenerson José do Nascimento. 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”, obteve aprovação por unanimidade. Em seguida, 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”, obteve aprovação com os votos 
favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cleber 
Cristian Beraldo, Lusair Assunção, Sábatha Resende Chaves e Wenerson José do 
Nascimento e dispensa de voto pelos vereadores Gilson Martires das Chagas e Suerlei 
Santos de Sousa. Usando da palavra, o senhor vereador Cleber Cristian Beraldo registrou a 
Indicação nº 01/2019 que visa a reativação da academia da Praça de Esportes Capitão José 
Anselmo. Cleber também registrou a Indicação nº 02/2019 que requer a manutenção de 
todas as estradas rurais do Município de Coronel Xavier Chaves, visando cascalhamento de 
pontos críticos e ainda sugiro que dentro da possibilidade, nestes trechos, sejam feitos 
serviços com caminhão pipa e rolo. Seguindo a palavra, o senhor vereador Lusair Assunção 
registrou a Indicação nº 03/2019 que objetiva a instalação de postes com iluminação 
pública nas seguintes localidades: _ 02 postes na Rua Joana Rosa próximo à residência do 
senhor João esquina com senhor Gino da Rosária; _ 02 postes na Rua Joana Rosa próximo à 
bomba da COPASA; e _ 03 postes na Rua Vicente Lara – Tetego. Seguindo os trabalhos, 
foram aprovados por unanimidade os Requerimentos de autoria do senhor vereador Cleber 
Cristian Beraldo, conforme a seguir: _ Informações sobre a existência de previsão para 
execução de obras de manutenção dos salões comunitários rurais do Município de Coronel 
Xavier Chaves; _ Informações sobre todas as aberturas de créditos suplementares do 
Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves nos exercícios de 2017 (dois mil e 
dezessete) e 2018 (dois mil e dezoito): _ Informações sobre quais providências estão sendo 
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tomadas atualmente pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves referente à obra de 
calçamento da Rua Prefeito João Batista de Resende; _ Informações sobre a viabilidade de 
construção de um novo ponto de parada de ônibus no centro de nosso Município; _ 
Informações sobre quais foram os locais calçados das obras de calçamento de Pontos 
Críticos em Estradas Vicinais do Município referente ao exercício de 2014 (dois mil e 
quatorze) até a presente data e quais foram as fontes de recursos para a realização destes 
calçamentos com as planilhas de execução das obras; e _ Sobre existência uma legislação 
específica que o chefe do Poder Executivo Municipal necessita para baixar Decreto para 
regulamentar eventos. Na sequência, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos 
registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier 
Chaves faça vistoria no mata-burro localizado na entrada da Água Limpa, devido a 
reclamações de moradores que alegam o mesmo foi mal feito. Bárbara também requer 
informações sobre as apurações e providências tomadas pela Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves em relação ao acontecimento ocorrido entre a psicóloga e a 
secretária no setor de saúde do Município. Com a palavra, o senhor vereador Lusair 
Assunção registrou as seguintes indicações verbais: _ Colocação de placa de sinalização que 
indica o afundamento do asfalto próximo ao nº 328 na Rua João XXIII, devido ao risco de 
acidentes no local; _ Recolhimento de material de construção na obra de instalação de caixas 
d’água na comunidade da Cachoeira; e _ Instalação de lixeiras em todos os bairros de 
Coronel Xavier Chaves. Seguindo a palavra, o senhor vereador Wenerson José do 
Nascimento registrou as seguintes indicações verbais: _ Manutenção do telhado, forro e piso 
da academia da Praça de Esportes Capitão José Anselmo; e _ Instalação de lixeiras na praça 
em frente ao CRAS – Centro de Referência em Assistência Social do Município de Coronel 
Xavier Chaves. Wenerson também registrou a solicitação verbal solicita informações sobre a 
retirada de entulhos localizados no final da Rua João XXIII. Seguindo a ordem do dia, foi 
exposto em Plenário o seguinte expediente: _ Ofício nº 01/2019 da AMVER - Associação 
dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes; _ Ofício nº 02/2019 da Câmara 
Municipal de Barroso; _ Ofício nº 1246/2018 da CAIXA; _ Ofício nº 03/2019 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; _ Carta do Sicoob Credivertentes; _ Ofício nº 411/2018 da 
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais; _ Ofício nº 512/2018 do Ministério 
Público da Comarca de Resende Costa; _  Ofício nº 17/2019 da Prefeitura Municipal de 
Coronel Xavier Chaves; e _ Resultado de pesquisa de vereador mais atuante pelo Instituto de 
Estudos Políticos. Em tempo, o senhor vereador Cleber Cristian Beraldo solicitou que seja 
registrado em ata que nunca questionou a lisura do setor de licitação municipal e sim de 
empresas participantes, conforme gravação desta sessão - Ata Eletrônica nº 295 (duzentos e 
noventa e cinco). 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. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, senhor vereador Edson Gregório 
Jaques, declarou encerrada a sessão às vinte horas e cinco minutos de vinte e oito de janeiro 
de dois mil e dezenove. 
 


