Ata da 16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Datas

09/11/2017
Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2017 (dois mil e
dezessete) às 19 (dezenove) 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, Gilmar de
Jesus Silva, Eduardo da Silva, João Batista Costa e Juscelino
Rodrigues da Silva. Havendo quórum legal o Sr presidente
agradeceu a presença de todos, pediu a proteção de Deus e
declarou aberta a sessão. Solicitou da Sra secretária a leitura da
ata da reunião anterior que foi lida, aprovada sem ressalva e
assinada

pelos

vereadores

presentes.

Prosseguindo

o

Sr

presidente solicitou do Sr secretário a leitura dos seguintes
documentos: Resolução nº 008/2017 que autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar para a Câmara Municipal de Datas.
O Sr presidente colocou a citada resolução em discursão e na
sequência em votação individual, sendo todos os vereadores
favoráveis ficando esta aprovada por unanimidade.

O Sr

secretário passou para a leitura das indicações nº 41, 42 e 43 de
autoria do Sr Anderson Xavier que solicitam respectivamente a
colocação de uma tampa de bueiro na Rua dos Garimpeiros, a
aquisição de equipamentos de lavanderia para o hospital e para a
secretaria de esporte e lazer, e a necessidade de implantação de
tachas e tachões na Rua dos Garimpeiros. Na sequência o Sr
presidente passou a palavra ao Sr Anderson Xavier para fazer as
justificativas de suas indicações. Prosseguindo o Sr presidente
solicitou a leitura dos ofício nº 155/2017 que encaminha o
decreto de nº 054/2017 que dispõe sobre as consignações em
folha de pagamento dos servidores públicos municipais; foram
apresentados os projetos de lei: nº 014/2017 que ratifica as
alterações realizadas pelo primeiro termo aditivo ao contrato do
consórcio intermunicipal de infraestrutura dos municípios da
AMAJE- CII- AMAJE; nº 015/2017 que dispõe sobre alterações
na Lei 242 de 30/12/2002 que institui a Contribuição para o
custeio

do

Serviço

de

Iluminação

Pública

e

dá

outras

providências; nº 016/2017 que dispõe sobre o serviço municipal
de acolhimento provisório de crianças e adolescentes denominado

Serviço Família Acolhedora Guarda subsidiada e dá outras
providências, nº 017/2017 que altera o artigo 5º da Lei Municipal
nº 479 de 06 de dezembro de 2016 e dá outras providências.
Dando continuidade aos trabalhos o Sr presidente passou a
discursão e votação do projeto nº 013/2017 que autoriza revogar
a lei nº 492/2017 que doou imóvel para o estado de Minas Gerais,
sendo

este

prosseguiu

aprovado
com

as

por

leituras

unanimidade.
dos

O

pareceres

Sr
da

secretário
Comissão

Permanente para o Projeto de Lei nº 011/2017 que dispõe sobre o
Plano Plurianual do Município de Datas para o quadriênio de
2018/2021 e dá outras providências; e as emendas substitutivas
e os pareceres ao Projeto de Lei nº 012/2017 que dispõe sobre
Lei Orçamentaria de 2018, apresentados pelas Comissões de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e Redação Final. O Sr
presidente colocou os citados projetos em discursão e votação,
ficando estes aprovados por unanimidade. O Sr presidente
comunicou que na segunda feira próxima dia 13 de novembro de
2017, não haverá expediente na Câmara por motivo de Curso de
formação introdutora ao Parlamento Jovem 2018 para as

servidoras. O Sr presidente colocou a palavra aberta aos nobres
vereadores, o Sr João Batista Costa iniciou cumprimentando a
todos e fez uma restituição sobre o oficio que o ex-prefeito
Dr.Joaquim recebeu com a data posterior, comunicou também ao
presidente que na reunião do dia 30 de novembro quer se
inscrever para fazer uso da palavra, logo após a defesa do Dr.
Joaquim. Comunicou ainda que a defesa do ex-prefeito Joaquim
será oralmente. Agradeceu a internação da Sra Júlia e falou
novamente pela necessidade de internação da Sra Raimunda; A
palavra continuou aberta e o Sr Antônio Valter perguntou quanto
ao pagamento dos funcionários da prefeitura e o Sr Gilmar de
Jesus diz que o pagamento sairá amanhã, parabenizou ao Sr
Antônio Valter a colocação de mata-burro, na entrada de Cubas,
solicitando reparos em alguns mata- burros, solicitando também a
coleta de lixo e fechamento da nascente na comunidade de
Vargem do Basto. E, ainda olhar com o Sr. Prefeito quanto ao
fechamento da nascente que abastece

a comunidade de

Jambreiro uma vez que já foi feita a indicação. O Sr Juscelino
Rodrigues pediu que solicite ao chefe de obras o Patrolamento

das estradas com a retirada das enxurradas

A palavra

continuou aberta, porem nenhum outro vereador quis fazer uso
da mesma. O Sr presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a sessão e para constar eu secretária lavrei a
presente ata, que depois de lida achada conforme será assinada
pelos vereadores presentes.
Sala das sessões, 09 de novembro de 2017.

