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Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 16/02/2017 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete) às 19hs, 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 Glécio da Silva, Celso Andrade 

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

Havendo quórum legal o Sr presidente invocou a proteção de Deus, declarando 

aberta a sessão falou da ausência do Sr vereador Juscelino Rodrigues da 

Silva, que será justificada na próxima sessão. Agradeceu a presença das 

autoridades e de toda a população presente. Dando inicio aos trabalhos 

solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada com  ressalva 

na fala do vereador Baltazar Glécio da Silva onde lê-se votação dos projetos 

lê-se rito de votação dos projetos. Logo em seguida foi assinada pelos 

vereadores presentes. Em seguida o Sr presidente solicitou que o secretário 

Sr Anderson Xavier fizesse a leitura para apresentar as comissões 

permanentes da Câmara Municipal 2017/2018.  

 Comissão Serviços Públicos Municipais 

 -Presidente: Celso Andrade de Fernandes 

 -Vice-presidente: João Batista Costa 

 -Relator: Antônio Valter dos Santos.  

 Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

 -Presidente Antônio Valter dos Santos 

 -Vice-presidente: Baltazar Glécio da Silva  
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- Relator Gilmar de Jesus Silva 

 Comissão Legislação Justiça e Redação Final 

-Presidente: Gilmar de Jesus Silva 

- Vice-presidente: Juscelino Rodrigues da Silva  

- Relator: Antônio Valter dos Santos. 

 

  Em seguida o Sr secretário Anderson Xavier prosseguiu fazendo a leitura da 

indicação 01 de 2017, de autoria do vereador João Batista Costa, que solicita 

colocação de duas tubulações na localidade de Córrego Bombaça; reparo na 

rede de água na Fazenda Santa Cruz e colocação de tambores para depósito e 

coleta de lixo na Avenida Florêncio Marques. O Sr João Batista Costa após 

cumprimentar a todos os presentes fez a justificativa de suas indicações. O 

secretário prosseguiu com a leitura da indicação 02 de 2017 de autoria do Sr 

Gustavo Magno Moreira que solicita a colocação de ventiladores e bebedouro 

no velório municipal além de uma grade em volta do prédio. O Sr presidente 

passou a palavra ao Sr. Baltazar Glécio da Silva. Após cumprimentar a todos os 

presentes, agradeceu a oportunidade de estar representando o povo de Datas. 

Falou a respeito da reunião ordinária realizada nesta Casa no  dia cinco de 

dezembro de dois mil e dezesseis que, segundo o Vereador a Câmara foi usada 

com finalidade desviada. De acordo com o Vereador Baltazar das cinco páginas 

da ata, três páginas foram de calúnia, difamação e considerações negativas 

contra sua pessoa. Estas difamações partiram de pessoas que o Sr. Baltazar 

considera e gosta. Citou o ex-vereador Sr. Daniel Rosa o qual ele admira e tem 

maior respeito. Essas pessoas levantaram dezenas de questões contrárias ao 



~ 3 ~ 
 

processo eleitoral. O Sr. Baltazar gostaria de consignar em ata baseado no 

direito Constitucional de defesa contraditória e resposta proporcional ao 

agravo. E que todo processo eleitoral no qual participou, respeitou a legislação 

eleitoral e o estatuto do partido ao qual é filiado e as boas recomendações do 

Ministério Publico. Não querendo fazer frente a cada acusação, mas usando o 

direito de defesa, pois jamais vai calar, sabendo que fez tudo conforme os 

princípios de legalidade, moralidade e honestidade. Falou que o vereador Sr. 

João disse que ele estava difamando os demais vereadores, pede desculpa se 

entenderam mal, apenas manifestou sua opinião. Quanto ao curso preparatório 

para preparação para o ENEM ele se coloca a disposição para debater. O Sr. 

Baltazar continuou falando que está preocupado com a população; foi 

procurado por dezenas de pessoas, estas com necessidades urgentes de 

exame e outras. Os vereadores não têm estas funções, essa capacidade. Que 

deseja que o prefeito Teco faça um excelente trabalho e se coloca a 

disposição para ajudar, contribuindo no que for preciso, especialmente na 

saúde e na assistência social. Convocou todos aos trabalhos para trabalharem 

juntos. Falou também a respeito do uso de drogas. O Sr.  presidente  falou a 

respeito da fala do Sr. Baltazar que se referiu à gestão passada; e expôs que 

o secretário Sr. Anderson irá ler o ofício de encaminhamento dos projetos do 

Sr. Baltazar, estes serão repassados a cada vereador para que na próxima 

reunião sejam discutidos. O Sr. secretário Anderson Xavier fez a leitura do 

ofício, no qual o Sr. Baltazar apresenta os projetos: Projeto Jovem Vereador 

e Projeto Câmara Digital. O Sr. presidente fala a respeito do portal da câmara 

e o e-mail. E convidou a todos para que acessem a página da Câmara na 

internet e o endereço eletrônico. Pediu ao Sr. secretário Anderson Xavier que 
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fizesse a leitura do oficio nº 18 da prefeitura municipal de Datas e a 

mensagem do Sr. prefeito Gonçalo Valdivino Pereira, na qual ele expõe a real 

situação que encontrou a Prefeitura Municipal de Datas. O Sr. Presidente 

falou a respeito do relatório de controle da Câmara Municipal de Datas do mês 

de janeiro e colocou a palavra franca aos nobres vereadores. O Sr. Baltazar 

questionou a respeito do artigo 162 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, dizendo que quanto aos seus projetos não seriam voltados hoje e 

sim só apresentados. O Sr. João tomou a palavra e iniciou agradecendo a Deus 

e as pessoas que o elegeram e disse que câmara hoje tem uma bancada 

majoritária com sete vereadores da sede. A obrigação dos vereadores é 

fiscalizar a cidade, principalmente a área da saúde. O Sr. Antônio Valter dos 

Santos fala da dificuldade na área da saúde que a atual gestão esta 

enfrentando, é louvável o prefeito colocar a real situação da prefeitura, tem 

que ter paciência e união, tanto com o prefeito como com o presidente da 

Câmara. O Sr. Celso agradeceu a presença de todos, e disse que está muito 

cedo para cobrar da administração atual, pois a prefeitura está em uma 

situação muito difícil e tudo tem um processo. Parabenizou Amanda que está 

sendo elogiada pelo seu trabalho na secretaria da saúde. Prosseguiu falando 

que devem trabalhar  juntos, apoiando o que for bom pra a população, tanto 

oposição como situação, indiferente de quem traz as propostas se for boa 

para todos. O Sr. Gilmar iniciou cumprimentando a todos disse que a respeito 

do que João falou, maioria majoritária na sede que ele é um vereador do 

município e não só da sede, vai atender da Fazenda Santa Cruz ao 

Tombadouro. O Sr. Eduardo cumprimentou a todos e disse que está difícil 

para o prefeito trabalhar, pois a gestão passada não foi boa, mas se Deus 
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quiser todos unidos farão um bom trabalho. O Sr. Baltazar falou a respeito do 

que o sr Celso disse, que não é oposição nem situação, que também ele pensa 

assim, como vereador tem que fazer a fiscalização dentro da legalidade e 

novamente se coloca a disposição e pede que a atual administração pense no 

coletivo, para fazer o melhor para a população. Devemos parar com o discurso 

e mostrar mais serviço. O sr Presidente falou a respeito do que Sr. João 

disse, que tem o direito de se expressar da melhor maneira possível. E o 

questiona se como ex- presidente desta casa, por vários mandatos, não tinha 

conhecimento desta divida de quase 5 milhões de reais do município. E  aos 

demais vereadores que não há oposição nem situação, que devem empenhar 

para fazer o melhor para nossa querida Datas, se referindo a todo o município, 

tanto urbano, quanto rural. Deixou claro também que é muito amigo do 

prefeito  Sr. Gonçalo (Teco), mas sabe separar as coisas, que se fizer errado 

ele vai cobrar, pois é um fiscalizador do povo.  O Sr João pediu direito de 

resposta, falando que a divida do INSS vem passando de gestão a gestão e 

solicitou detalhes da divida da prefeitura, que na próxima reunião traga os 

relatórios. E que a Câmara não tem divida principalmente com a Escal. O Sr 

presidente falou que realmente o Sr João não ficou devendo a Escal, mas não 

deveria ter feito contrato com a mesma que vai além de seu mandato de 

presidente da Câmara. O Sr presidente deu por encerrada a sessão 

agradecendo a presença de todos e convocando  os senhores vereadores para 

próxima reunião no dia 09 de março, ás 19hs. Que para constar eu secretária 

lavrei a presente ata, que depois de lida achada conforme será assinada pelos 

vereadores presentes. Datas, sala das sessões, 16 de fevereiro de 2017 


