
Ata da 1ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Datas 31/01/2017 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete) às 14hs, na sala de sessões da Câmara Municipal de Datas, sob a 

presidência do Sr. Gustavo Magno Moreira e demais vereadores: Antônio 

Valter dos Santos, Anderson Xavier, Baltazar Clécio da Silva, Celso Andrade 

de Fernandes, Eduardo da Silva, Gilmar de Jesus Silva, João Batista Costa, 

Juscelino da Silva Rodrigues. Estava presente o Assessor Jurídico da Escal, o 

Dr. José Emi de Moura.  Havendo quórum completo o Sr. Presidente declarou 

aberta a sessão, iniciou agradecendo a todos pela presença e pedindo a Deus 

que abençoe os trabalhos que se iniciam hoje; apresentou as funcionárias da 

Câmara: Sidneia, Maria da Conceição e Márcia, e também o Dr. Moura 

Assessor Jurídico da Escal. Apresentou os vereadores a Moura e lhe passou 

a palavra. Moura se apresentou e fez a explanação dos projetos em pauta:  

 Resolução Nº 002/2017 que fixa o calendário das reuniões ordinárias da 

Câmara Municipal de Datas, Estado de Minas Gerais para a sessão 

legislativa 2017, 

  Projeto de Lei Complementar Nº 17 que altera a Lei Complementar Nº 

16 de 21 de dezembro de 2012 que institui o plano de carreira e 

vencimentos dos servidores da câmara, 

 Projeto de Resolução Nº 03 altera o dispositivo da resolução Nº 30 de 

2000 que contêm o Regimento Interno da Câmara. 

 Em seguida o Sr presidente colocou os projetos em discursão. Tomou uso da 

palavra o vereador Baltazar questionando sobre a votação dos projetos, não 

havendo mais discursão, os projetos de resolução Nº 02 e Nº03 e a lei 

complementar Nº 17 foram levados em votação sendo aprovados por 

unanimidade e assinada pelos membros da mesa.  Não havendo mais 

manifestações o Sr. presidente  deu por encerrada a sessão agradecendo a 

presença de todos que para constar eu secretaria lavrei a presente ata que 

depois de lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes. 


