
Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas/ 

MG 24/08/2017 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto 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 da Sra secretária a leitura da 

ata da sessão anterior que foi lida, colocada em votação, aprovada sem 

ressalva e assinada pelos vereadores. Prosseguindo o Sr presidente 

requestou do Sr secretário as leituras do Anteprojeto nº 02/2017, 

que dispõe sobre a criação da Casa de Apoio ao paciente de Datas, e 

das indicações de autoria do Sr Anderson Xavier; nº 37 que solicita a 

troca de encanamento de água na comunidade de Córrego dos Currais; 

nº 38 que requer um funcionário municipal para dar manutenção diária 



ou semanal na rede de distribuição de água na comunidade de Poço 

Fundo; nº 39 que requisita criação de duas vagas para Guarda 

Municipal, no sentido de atuar na segurança pública e preservação do 

patrimônio. Na sequência o Sr presidente perguntou ao Sr vereador 

Baltazar Glécio autor do Anteprojeto 02/2017 se pode acrescentar 

uma casa de apoio também aqui em Datas para os moradores das 

comunidades rurais que fazem tratamento na cidade e ele concordou.  

O Sr presidente solicitou do Sr secretário as leituras dos pareceres 

jurídicos da assessoria da Câmara para cada projeto, colocando-os em 

discussão e fazendo a votação individual; Projeto de Lei nº 09/2017 

que autoriza o Poder Executivo do Município de Datas a firmar 

convênio para concessão de empréstimo/ financiamento consignado em 

folha de pagamento com o Banco do Brasil S/A, com a Caixa Econômica 

Federal, com o Banco Itaú e dá outras providências; cujo resultado da 

votação foi oito votos favoráveis ficando, portanto aprovado por 

unanimidade. Prosseguindo o Sr secretário leu o parecer jurídico para 

o Projeto de lei 010/2017 que dispõe sobre autorização para o Poder 

Executivo realizar premiação aos vencedores da maratona realizada na 



Festa dos Datenses Ausentes. A votação individual foi oito votos a 

favor ficando este também aprovado por unanimidade. Projeto de lei 

nº 08/2017 que dispõe sobre a autorização para o município de Datas 

repassar recursos para o pagamento de aluguel da sede do cartório 

eleitoral da comarca de Diamantina. A votação individual foi realizada 

ficando: três abstenção (Antônio Valter, Baltazar Glécio e Anderson 

Xavier), um contra (João Batista) e quatro a favor (Juscelino 

Rodrigues, Gilmar de Jesus, Celso Fernandes e Eduardo da Silva), com 

isso o Sr presidente fez uso de seu poder de voto, votando favorável 

ficando, portanto o projeto aprovado. Na sequência o Sr secretário leu 

o Projeto de resolução nº 006/2017 que aprova as contas do Executivo 

Municipal de Datas, Estado de Minas Gerais, referente ao exercício  

financeiro de 2015. O Sr presidente falou da visita do Dr José Emi de 

Moura assessor jurídico da ESCAL no dia 23 de agosto de 2017, onde 

foi feita a explanação e discursão do parecer prévio do Tribunal de 

Contas referente à prestação de contas do município, tendo como 

responsável o ex- prefeito Ilmar Augusto Guedes, exercício do ano de 

2015. Prosseguindo foi feita a votação individual, ficando esse 



aprovado por unanimidade, sendo oito votos favoráveis. Leitura da 

resolução nº 142/2017 que aprova a prestação de contas do exercício 

de 2015. O Sr presidente comunicou que amanhã às 15 horas haverá 

reunião do IBGE e conta com a presença do Legislativo.  O Sr 

presidente colocou a palavra aberta aos nobres vereadores, o Sr João 

Batista iniciou agradecendo a todos pelo apoio à prestação de contas 

que foi votada hoje, falou também dos bombeiros civis.  O Sr Baltazar 

Glécio falou do Censo Agropecuário do IBGE e pediu aos vereadores 

que apoie para ter um levantamento real. O Sr Celso Fernandes  

justificou sua ausência na reunião do IBGE amanhã, pois tem outro 

compromisso. A palavra continuou aberta, porém nenhum outro edil 

quis fazer uso da mesma. O Sr presidente falou que o site e  o e-mail 

da câmara continuam acessiveis, 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, 24 de agosto de 2017. 


