Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas
29/06/2017
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho do ano de 2017 (dois mil
e dezessete), às 19 horas na sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Datas/ MG, sob a presidência do Sr Gustavo Magno Moreira e na
presença dos 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 iniciou cumprimentando a
todos, pediu a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Solicitou um
minuto de silêncio em memória ao ex-presidente da Câmara Municipal de
Datas Sr Luciano de Souza, falecido esta semana. Prosseguindo o Sr
presidente solicitou da Sra secretária a leitura da ata da sessão anterior
que foi lida, colocada em votação e aprovada sem ressalva. O Sr
presidente passou a palavra ao Sr Baltazar Glécio que estava inscrito para
fazer uso da mesma. Este iniciou cumprimentando a todos e falou que a
Câmara tem evoluído bastante; prosseguiu falando da necessidade que se
faça o processo seletivo para agente de saúde, de recursos que o
município irá receber (repatriação e 1% FPN), pediu atenção prioritária na
área da saúde. E falou também da depredação do muro do cemitério. O Sr
presidente solicitou do Sr secretário a leitura dos pareceres da
consultoria e assessoria jurídica para o Projeto de Resolução 21/2017,
que altera a Lei Complementar 384 PCCV da Educação de 30/12/2013,

para criar os cargos que especifica e dá outras providências. Na sequência
o Sr presidente coloca o citado projeto em votação individual: Sr Celso,
Sr Gilmar, Sr Juscelino, Sr Eduardo – favoráveis; Sr João, Sr Anderson,
Sr Antônio – desfavoráveis; Sr Baltazar abstenção. O Sr presidente
fazendo uso de seu poder de voto, votou favorável, ficando, portanto o
projeto aprovado. Na sequência o Sr secretário fez as leituras das
emendas do Projeto 04/2017 que dispõe sobre as diretrizes financeiras e
orçamentárias para o exercício de 2018 (LDO).

Na sequência o Sr

presidente colocou a LDO em votação individual, sendo todos os
vereadores favoráveis ficando, portanto, aprovado por unanimidade.
Prosseguindo o Sr secretário passou as leituras dos pareceres das
Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da assessoria
jurídica referentes ao projeto de lei 006/2017 que dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de Datas. O Sr
presidente passou a votação individual do citado projeto e todos os
vereadores

foram

favoráveis,

ficando,

portanto

aprovado

por

unanimidade. O Sr presidente solicitou do Sr secretário as leituras dos
pareceres jurídicos e das citadas Comissões para o projeto 007/2017 que
autoriza a participação do Município de Datas (MG) no CISAJE –
Consórcio Público de Saúde dispensa a ratificação do Protocolo de
Intenções e dá outras providências. Passando a votação individual na qual
todos os edis foram favoráveis, ficando este também aprovado por
unanimidade. Prosseguindo o Sr secretario passou a leitura do projeto de
Resolução

005/2017 que abre crédito suplementar para a Câmara

Municipal de Datas. Na sequência leu o parecer jurídico em relação ao
citado projeto e passou a votação individual: ficando Celso, João, Gilmar,
Juscelino,

Antônio,

Anderson

e

Eduardo

favoráveis,

Baltazar,

desfavorável. O Sr presidente colocou a palavra aberta aos nobres
vereadores; o Sr João Batista falou a respeito da inconstitucionalidade
do projeto de resolução 21/2017, que Câmara não foi feita pra criar vagas
e sim para aprovar projetos; e diz que vai exigir do Ministério Público que
cobre desta casa a cópia desta ata e deste projeto aprovado e
sancionado. Falou também que gostaria de falar de coisas boas da atual
administração, porém não está vendo nada. Prosseguiu falando que Datas
está perdendo a EMATER e que nenhum vereador faz nada, perdeu a
farmácia básica, o leite; é preciso que cada vereador reflita o que está
acontecendo no município. Falou também da área da saúde, da segurança
pública. O Sr Baltazar Glécio disse que foi na EMATER se informou e que
virá um técnico trabalhar na cidade e tem projetos para serem
desenvolvidos como assistente social e outros. Falou a respeito da Rua Zé,
pois é. Quanto aos vereadores devem pensar na posterioridade, ter
autonomia e não serem lacaios do executivo, pois colherão os frutos em
alguns meses se continuarem deste jeito. Se não forem seguir os
regimentos irá buscar seus direitos perante as autoridades competentes.
A palavra continuou aberta o Sr presidente disse que nenhum vereador é
lacaio do executivo e disse que qualquer vereador é capaz de ir ao
executivo para buscar informação; disse que quer deixar bem claro que no
concurso anterior não tinha vagas para monitor e que as crianças devem

estar na escola. E devido a salários que não foram pagos pela última
gestão aumentou o valor dos pagamentos. Com a entrada de novos
recursos não será ultrapassado o valor (54,97%). E quanto a agricultura
foram disponibilizados duas linhas de ônibus e verbas para comprarem dos
pequenos agricultores do município. Com relação a EMATER estão sendo
trocados apenas os funcionários. Na próxima reunião dia 10 de agosto, o
Sr presidente irá trazer detalhadamente os repasses que foram feitos
para a última administração e as dívidas que foram deixadas, que
atrapalharam bastante o inicio da atual administração. Finalizando falou
do site da Câmara que está disponível e que a partir do dia 1º de julho
esta casa estará em recesso, ficando o horário de funcionamento somente
pela manhã. Agradeceu a presença de todos 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, 29 de junho de 2017.

