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Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

06/04/2017 

Aos 06 (seis) dias do mês de abril 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: 

Anderson Xavier, Antônio Valter dos Santos, Baltazar Glécio da Silva, 

Celso Andrade de Fernandes, Eduardo da Silva, Gilmar de Jesus Silva, 

João Batista Costa e Juscelino Rodrigues da Silva . Havendo quórum 

completo o Sr presidente, agradeceu a presença das autoridades, e de 

toda população presente. Declarou aberta a sessão, prosseguiu invocando 

a proteção de Deus e solicitou da Sra. secretária a leitura da ata da 

sessão anterior que foi aprovada sem ressalva e assinada pelos 

vereadores presentes. Dando inicio aos trabalhos o Sr presidente 

solicitou ao Sr secretário Anderson Xavier que fizesse a leitura das 

correspondências recebidas constando de: Oficio nº 41/2017 - entrega de 

prestação de contas do ano de 2016, oficio de nº10/2017 resposta da 

Secretaria de Saúde a alguns questionamentos feitos na última reunião da 

Câmara, oficio nº 42/2017 – resposta do Poder Executivo a ofícios e 

indicações enviadas pelos Srs. vereadores. O Sr presidente comunicou a 

todos os presentes que encontra nesta casa legislativa as pastas contendo 

a prestação de contas do exercício de 2016. Estas estão à disposição da 

população em geral para consulta e pesquisa. Em seguida o Sr secretário 

leu o comunicado de como será feito o atendimento à população para 

terem acesso aos citados documentos. Prosseguindo o Sr presidente 

passou a palavra ao vereador Baltazar Glécio que estava escrito para 
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fazer uso da mesma. O Sr Baltazar iniciou cumprimentando a todos os 

presentes, prosseguiu falando a respeito da segurança pública municipal 

que a população e os comerciantes estão preocupados, e com medo da 

situação. Quanto à delegacia de policia civil ele entrou em contato com o 

delegado e que o posto da polícia civil se manterá aqui em Datas, porém 

com apenas um agente. Finalizando pediu ao poder executivo que tomem 

medidas que contribuam com a Segurança Pública. O Sr secretário 

prosseguiu fazendo as leituras das indicações: - Indicação nº 19 de 

autoria do Sr João Batista que solicita a recuperação de iluminação 

pública em Becos que dá acesso à Avenida Florêncio Marques. – Indicação 

nº18 de autoria do Sr Gilmar da Silva que solicita o fechamento com 

alambrado ou arame na cabeceira d’ água em Vargem do Basto. – Indicação 

nº 17 de autoria do Sr Eduardo da Silva que solicita com urgência a 

recuperação do sistema de iluminação pública nas ruas do Distrito de 

Tombadouro. - Indicações n º 20 e 21 de autoria do Sr Baltazar Glécio 

que solicitam respectivamente, envidar esforços e recursos na área de 

Segurança Pública e recuperação da pavimentação das vias urbanas. –

Indicações nº 13, 14, 22 e 23 de autoria do Sr Anderson que solicita 

respectivamente instalar coletores de lixo com suporte alto na Rua dos 

Garimpeiros, providenciar a realização da operação tapa-buracos na Rua 

dos Garimpeiros até a BR 259, recuperar a iluminação pública na Praça 

Nossa Senhora da Conceição, reformar e reestruturar os vestiários e 

banheiros do Estádio Municipal Augusto Juventino. – Indicação n º 15 e 16 

de autoria dos vereadores Antônio Valter e Anderson Xavier que solicita 

respectivamente, complementação da rede de energia elétrica na Rua 
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COAB Diamante e Rua Geraldo da Rocha Brandão e troca de tampas de 

bueiros nas ruas Padre Afonso Ligório, Dos Cristais, Dos Diamantes e 

Avenida Florêncio Marques.  O Sr secretário prosseguiu fazendo a leitura 

do ofício de autoria do Sr João Batista Costa e Anderson Xavier 

solicitando ajuda do poder executivo para compra de materiais mínimos 

para continuidade do Hip-hop. Prosseguindo o Sr presidente solicitou do 

Sr secretário a leitura do projeto de resolução 004/2017 que autoriza a 

transferência da reunião do dia 20 de abril para o Diamante Social Clube, 

onde serão prestadas contas dos 90 dias de administração do prefeito 

atual.  O Sr presidente prosseguiu com a votação individual; sendo os Srs 

Antônio Valter, Juscelino Rodrigues, Gilmar de Jesus e Eduardo da Silva, 

favoráveis, e os Srs Baltazar Glécio, João Batista, Celso Andrade e 

Anderson Xavier pediram abstenção do voto. O Sr presidente no uso de 

suas atribuições votou favorável, ficando, portanto o projeto aprovado.  

Em seguida o Sr presidente solicitou o parecer da Comissão quanto ao 

Projeto de Lei nº003/2017 sobre abertura de crédito adicional especial  

ao orçamento do município.  E prosseguiu com a votação individual, este 

foi aprovado por unanimidade e assinado pelos membros da mesa.  O Sr 

presidente colocou a palavra aberta. O Sr João Batista iniciou pedindo a 

equipe da prefeitura que olhem a situação dos jardins da cidade. Também 

falou a respeito da iluminação pública, principalmente nos Becos que dá 

acesso à Avenida Florêncio Marques. Propôs marcar uma reunião para 

debater a respeito da segurança pública,  pois têm acontecido vários 

roubos em nossa cidade, devem entrar em um acordo e quem sabe até 

criar a Guarda Municipal. O Sr Antônio Valter falou sobre iluminação 
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pública que todos os moradores pagam taxa, porém não estão usufruindo 

da mesma. A palavra continuou aberta e o Sr Baltazar Glécio falou a 

respeito da segurança pública, que devem criar alternativas como 

educação, esporte e cultura, para que os jovens não caiam na 

criminalidade. A palavra continuou aberta, porém mais nenhum vereador 

fez uso da mesma. O Sr presidente agradeceu a presença de todos, 

convidou a população presente e convocou os nobres vereadores para 

participarem da próxima reunião que será no dia 20 de abril de 2017, as 

19 horas, onde haverá a prestação de contas dos primeiros 90 dias de 

gestão do atual prefeito. E deu por encerrada a sessão.  Que para constar 

eu secretária lavrei a presente ata, que depois de lida achada conforme 

será assinada pelos vereadores presentes.  

Datas, sala das sessões, 06 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 


