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Ata da 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

20/04/2017 

Aos 20 (vinte) 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, Baltazar Glécio da Silva, Celso Andrade de Fernandes, 

Eduardo da Silva, Gilmar de Jesus Silva, e Juscelino Rodrigues da Silva. 

Havendo quórum legal o Sr presidente, agradeceu a presença de toda 

população presente. Declarou aberta a sessão, prosseguiu invocando a 

proteção de Deus justificou a ausência do Sr Antônio Valter dos Santos, 

por motivo de saúde, 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 secretario Anderson Xavier que fizesse a leitura das 

indicações: Indicação nº 25/2017 de autoria do Srs Celso Andrade de 

Fernandes e Antônio Valter dos Santos; que solicita a instalação de uma 

academia ao ar livre no Bairro Sérgio de Oliveira Cruz. Indicação nº 

26/2017 e 27/2017 de autoria do Sr Gustavo Magno Moreira que solicita 

respectivamente: a criação de um Conselho Municipal do Esporte e da 

Juventude e a entrega domiciliar de medicamentos de uso continuo aos 

idosos e portadores de necessidades especiais em anexo o anteprojeto nº 

03/2017 de autoria do Sr Gustavo Magno Moreira que institui o Programa 

Medicamento em casa. Dando continuidade aos trabalhos o Sr Presidente 

vez apresentação dos  Projetos:  Projeto de Lei nº 002/2017 de autoria 
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do Sr Gustavo Magno Moreira, que dispõe sobre a nomeação do Ponto de 

Táxi Dércio Geraldo da Silva. Leitura do Oficio de encaminhamento do 

Projeto de Lei Complementar que altera a Lei Complementar nº 384 de 

Planos de Cargos e Carreira da Educação. Oficio de nº 053/2017 dispõe 

sobre as Diretrizes Gerais para elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 

Providencias. Na sequência o Sr presidente colocou a palavra aberta para 

os nobres vereadores, o Sr Celso Andrade falou a respeito do 

anteprojeto que é uma ideia muito boa, pois vai limitar um pouco as filas 

no posto. O Sr presidente falou novamente das contas do exercício 

anterior que continua nas dependências desta casa a disposição de todos 

os munícipes. A palavra continuou aberta, porém nenhum vereador fez uso 

da mesma, o Sr presidente convidou a todos os vereadores para 

participarem da continuação da reunião, que se realizará na sequência no 

Diamante Social Clube; na qual o prefeito, o vice-prefeito e a equipe de 

governo apresentarão as prestações de contas dos 100 dias de governo. 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, 20 de abril de 2017.  

 


