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Ata da 6ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

04/05/2017 

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 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 um minuto de silêncio em 

memória à Dona Maria Romão e Alcir José Rosa. Dando inicio aos 

trabalhos solicitou da Sra. Secretária a leitura da ata da sessão 

anterior que foi aprovada sem ressalva e assinada pelos vereadores 

presentes. Na sequência o Sr presidente passou a palavra ao Sr João 

Batista que estava inscrito para fazer uso da mesma. Este agradeceu, 

justificou e deixou para falar na próxima sessão. Em seguida o Sr 

presidente solicitou do Sr secretário a leitura da indicação nº 28/2017 

de autoria do Sr João Batista e sua respectiva justificativa, que 

solicita a aquisição de uniforme e equipamento de proteção para os 

profissionais da coleta de lixo. Sendo aprovada e assinada pelos 

vereadores presentes. O Sr presidente fez a explanação da 

apresentação do Projeto de Lei Complementar nº21, que a Secretária da 

Educação Meire Farnezi viria explicar a importância do projeto 
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apresentado. Porém devido a contratempo relacionado à saúde do pai 

dela não foi possível o seu comparecimento, ficando para uma próxima 

reunião no dia 18 de maio; na oportunidade também serão apresentados 

os pareceres jurídicos do Dr Moura da Escal, e da Dr Conceição 

assessora jurídica da Câmara. O Sr presidente solicitou do Sr 

secretário a leitura do parecer jurídico do Dr Moura sobre o projeto de 

lei nº 002/2017 que dispõe sobre a nomeação do ponto de táxi Dércio 

Geraldo da Silva. O Sr presidente colocou em discursão o citado 

projeto, porém nenhum vereador fez uso da palavra, na sequência o Sr 

presidente colocou em votação individual o mesmo, este foi aprovado 

por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos o Sr presidente pediu 

aos nobres colegas vereadores que se contenham em discutirem os 

projetos apresentados apenas no interior da Câmara. Comunicou 

também que os pedidos de acesso a informações referentes a cópia de 

leis e outros documentos deverão ser despachados pelo presidente da 

Câmara, observando o artigo 222 do Regimento Interno e a lei federal 

nº 12.527/2011. Prosseguindo o Sr Secretário fez a leitura do Oficio 

nº060/2017 que encaminha o projeto 005/2017 e que dispõe sobre a 

abertura de crédito adicional especial, e atualiza o Plano Plurianual 

2014/2017. O Sr presidente informou que o projeto será entregue às 

comissões. Na sequência o Sr presidente colocou a palavra aberta aos 

nobres vereadores; o Sr João Batista iniciou cumprimentando a todos 

os presentes e falou a respeito da faixa do ponto de táxi, do oficio que 

encaminhou para a prefeitura, da área de saúde, da farmácia popular, 

esgoto entre outros. O Sr Antônio Valter dos Santos perguntou a 
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respeito dos processos seletivos de agente de saúde e do CRAS. O Sr 

presidente disse que não tem essas informações, mas que ira se 

informar e comunica-lhes.  A palavra continuou aberta e o Sr Baltazar 

Glécio iniciou cumprimentando a todos, expôs que seu maior objetivo é 

defender os interesses dos datenses. Falou a respeito da problemática 

da saúde, de animais na rua, de processos seletivos entre outros. A 

palavra continuou aberta e o Sr Juscelino Rodrigues iniciou 

cumprimentando a todos, falou da saúde em Tombadouro que o povo 

está reclamando muito. A palavra continuou aberta o Sr Gilmar de 

Jesus iniciou cumprimentando a todos, e falou a respeito do transporte 

escolar, placas de sinalização na cidade, segurança no banco entre 

outros. O Sr Eduardo iniciou cumprimentando a todos e pediu ao Sr 

Presidente que passe ao Sr prefeito a situação de Tombadouro: lixo a 

céu aberto lixo e a questão da saúde. A palavra continuou aberta o Sr 

Gilmar falou também a respeito da limpeza das ruas de Tombadouro. O 

Sr presidente fala que estamos vivendo em um momento de crise, 

porém isso não justifica; em relação ao que o colega João Batista falou 

em relação à farmácia popular, o governo federal quer extingui-la, e a 

administração anterior tinha que ter continuando firmado convênios. Há 

problemas que já estão há muitos anos e não são recentes. Também 

falou a respeito da dívida anterior que o Sr João Batista, como 

presidente desta casa deveria ter ciência da dívida, que foi deixada 

pela gestão anterior.  Sr João justificou as contas na área da saúde do 

ex-prefeito e disse que hoje está muito pior do que estava que a 

prefeitura está com muito mais funcionários do que ano passado. A 
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divida do INSS é antiga, que devem olhar pra frente e cuidar da 

cidade. O Sr Celso Fernandes falou a respeito da saúde, disse tudo gera 

gastos e tem que ter recursos. O Sr presidente disponibilizou a partir 

de amanha os pareceres para que os colegas vereadores possam pega-

los aqui na secretaria da Câmara. E pediu novamente aos colegas de ter 

cuidado com os projetos que ainda nem foram votados. Comunicou 

também que estão disponíveis os relatórios de transição de governo e 

as prestações de conta do 1º trimestre/2017, comunicou também que 

no dia 9 de maio a câmara estará fechada devido a treinamento para 

funcionárias. Declarou 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, 04 

de maio de 2017.  


