
~ 1 ~ 
 

Ata da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

23/03/2017 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março 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: 

Antônio Valter dos Santos, Anderson Xavier, Baltazar Glécio da Silva, 

Celso Andrade de Fernandes, Eduardo da Silva, Gilmar de Jesus Silva, 

Juscelino Rodrigues da Silva e João Batista Costa. 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 da secretaria a leitura da ata da sessão 

anterior que foi aprovada sem ressalva e assinada pelos vereadores 

presentes. Na sequência o Sr presidente convidou o Sr secretario 

Anderson Xavier para que fizesse a leitura das correspondências   

recebidas constando de: Relatório de atividades do exercício de 2016 da 

EMATER. Em seguida o Sr secretario vereador Anderson Xavier  leu a 

portaria nº 005/2017 que regulamenta a entrega de indicações e 

requerimentos à Secretaria da Câmara Municipal. O Sr presidente passou 

a palavra ao Sr Baltazar Glécio que estava escrito para fazer uso da 

palavra. Este iniciou cumprimentando a todos os presentes, e colocou três 

demandas relevantes; - como sugestão à mesa, transmissão da reunião da 

câmara via rádio. – Propôs fazer uma audiência pública quanto aos animais 

soltos na rua (cachorros), para que possam tomar medidas interventivas, 

pois não só os animais estão sendo maltratados como também é um 

problema de saúde publica. – Utilização de máquinas agrícolas pelos 
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agricultores, na pesquisa realizada por ele encontrou a medida 

substitutiva que diz que os produtores rurais, que necessitar das 

máquinas agrícolas por até 3 horas será isentos de pagamentos. Em 

seguida o secretario leu o parecer jurídico do Dr Moura dos projetos do 

Sr Baltazar. O Sr presidente falou a respeito do parecer do Dr Moura, 

que ao  vereador Baltazar não convém determinar a Câmara onde gastar 

porque não foi recebido por ele, é necessário preservar o valor para 

futuros imprevistos que possam vir a acontecer, a fim de manter o 

equilíbrio orçamentário da Câmara Municipal. Prosseguiu o Sr secretário 

fazendo a leitura das indicações e suas justificativas; indicação nº 007, 

0010, 0011, 0012, de autoria do vereador Anderson Xavier, que solicitam 

respectivamente a instalação de rede de iluminação pública, patrolamento 

e encascalhamento nas ruas da Tropinha; limpeza e manutenção no 

Balneário de Datas; pavimentação asfáltica e a construção de galeria de 

água pluvial na Comunidade de Cachimbos – Indicação nº 009/2017 de 

autoria dos vereadores Antônio Valter e Celso Andrade, solicitando a 

construção de uma passarela para pedrestes na Avenida Sebastião 

Batista Fagundes. Indicação nº 008/2017 de autoria do vereador Gilmar 

de Jesus Silva, solicitando a pavimentação e iluminação pública na Rua da 

Prata. As indicações foram aprovadas por unanimidade e assinadas pelos 

vereadores presentes. Após as leituras das indicações foi lido o projeto 

de lei 001/2017, concede reajuste aos servidores da Câmara Municipal de 

Datas e o projeto de Lei nº 002/2017 concede a revisão dos vencimentos 

dos servidores municipais, e na sequência foram colocado em votação 

individual;  Sr Antônio Valter: favorável, Sr Baltazar Glécio: favorável, Sr 
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Juscelino Rodrigues: favorável, Sr João Batista: favorável, Sr Gilmar da 

Silva: favorável, Sr Celso Andrade: favorável, Sr Eduardo da Silva: 

favorável, Sr Anderson Xavier: favorável.  Os Projetos de Lei nº. 001 e 

002 foram aprovados por unanimidade e assinados pelos membros da  

mesa. Em seguida o Sr presidente solicitou do Sr secretário a 

apresentação do projeto de lei 003/2017 que dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional ao Orçamento do Município de Datas. Na sequência leu o 

parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. O Sr 

presidente convidou ao Sr Secretário Geral do governo Milton Ávila para 

fazer as explanações dos projetos apresentados, conforme solicitado pela 

Comissão. Este cumprimentou a todos os presentes, e iniciou fazendo a 

explanação dos projetos enviados à Câmara. O projeto 003/2017 institui 

o Regime de Pronto Pagamento, para que possam ter em caixa uma quantia 

de dinheiro para pagar as pequenas despesas; e prestar contas no final do 

mês.  O Sr Baltazar em nome da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária fala a respeito do projeto que é uma medida salutar que 

agilizará bastante os trabalhos, porém precisa de um controle interno 

muito efetivo. E perguntou ao Sr Milton se já está sendo trabalhado o 

regulamento específico. Este respondeu que esse regulamento será feito 

à medida que o projeto for aprovado e será enviada uma cópia a câmara, 

juntamente com a portaria que nomeia a pessoa idônea que administrará 

esse recurso. O Sr Baltazar perguntou também se o valor estabelecido 

foi um valor arbitrário; e o Sr Milton respondeu que esse valor é histórico 

em Datas. E o Sr Baltazar termina dando sugestão fazer vários 

orçamentos para tornar o processo impessoal. E o Sr Milton disse que o 
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objetivo é economia e agilidade e  para valores maiores têm que ser feita 

a licitação e não é usado esse projeto. E o vereador Antônio Valter 

perguntou se esse projeto tinha necessidade de passar pela câmara e o Sr 

Milton disse que sim, pois os vereadores devem autorizar as despesas. 

Prosseguindo o Sr Milton colocou a disposição para sanar as dúvidas os 

Srs João e Roberto técnicos da assessoria HLH, atual assessora da 

prefeitura; falou sobre o projeto de nº002/2017 que concede revisão dos 

vencimentos dos servidores municipais e parabenizou a câmara pela 

consciência cívica. E prosseguiu fazendo a explanação do projeto n° 003 

que abre credito adicional, é necessário fazer a adequação da lei 

orçamentária 2017 à realidade para pagar os restantes de dívidas que 

cairão ao longo do ano de 2017. Na sequência o vereador Antônio Valter 

pediu ao Sr Milton que ao mandar os projetos, possam também mandar as 

justificativas. O Sr Milton diz que vai acatar a sugestão. E se colocou a 

disposição. O Sr presidente agradeceu a presença do Secretário Geral do 

Gabinete Sr Milton Ávila e colocou a palavra aberta aos nobres 

vereadores. O vereador João Batista Costa fez uso da mesma, iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, e prosseguiu falando a respeito 

que a Assistente Social está muito sobrecarregada, que não é tudo que 

tem necessidade de visita, pois o próprio prefeito pode delegar certas 

coisas. Pediu ao presidente que converse com o prefeito a tal respeito. 

Manifestou sua concordância com a portaria 005/2017. Falou dos animais 

soltos na rua que se não tomarem nenhuma providência até a próxima 

reunião, ele entrará com ação no Ministério Público.  Prosseguiu falando 

da Delegacia Civil de Datas que os vereadores não podem deixar acabar. E 
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pediu ao prefeito atenção a área da saúde. O vereador Gilmar falou a 

respeito dos salários dos professores, que recebiam de gratificação R$ 

150,00, gostaria de mais esclarecimentos. O vereador Antônio Valter 

concorda com a sugestão do colega vereador Baltazar, em transmitir as 

reuniões da Câmara pela rádio.  Fez um apelo a respeito da sogra do Sr 

Orvando Torres que necessita de fisioterapia aqui e não encontrou vaga. 

O Sr Baltazar falou a respeito da rejeição dos seus projetos, a votação 

começou e ficou pendente, houve um procedimento diferente para seus 

projetos quanto aos demais, esclareceu que não tem interesse de 

determinar o que será feito com o dinheiro que é poupado pela câmara. E 

quanto à compatibilidade de horário, segundo o Regimento Interno do 

Banco Central, ele poderia sim acumular os dois cargos, não trabalhando 

no dia da reunião. O Sr Celso vez uma ressalva quanto à indicação do 

vereador Anderson, sendo necessário retirar o lixão de próximo da 

nascente e fazer um aterro sanitário.  E a Tropinha tem que ser 

legalizada. O vereador Antônio Valter falou que é necessário à ampliação 

da rede elétrica na Tropinha. O presidente concedeu o uso da palavra aos 

cidadãos presentes, esses reivindicaram sobre vários assuntos: animais 

soltos nas ruas, terrenos baldios, mutirão de castração de cachorros, 

construção de uma nova área de lazer, fiscalização dos vereadores, 

gratificação dos professores, transporte para Tropinha entre outros. Fez 

uso da palavra: Elenice Gonçalves, Gilmar Guedes, Marilene Andrade, e 

moradora da Tropinha, esposa do Sr. Denílson.  De imediato a palavra foi 

passada para o Secretário da Assistência Social João Paulo Pereira que 

explicou as atribuições da Assistente Social do CRAS.  O Sr presidente 
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fala a respeito da Tropinha, que as administrações passadas não deram a 

mínima para os moradores. E pediu a todos os colegas vereadores que 

fiscalizem o executivo para que não aconteça o mesmo. E também falou a 

respeito da delegacia civil, que não é de competência do prefeito e sim do 

Delegado e do Estado, mas que os vereadores devem fiscalizar, pois 

precisa da Delegacia no Município. Voltou a falar do portal da câmara que 

ainda está em manutenção. E a transmissão das reuniões da câmara a Dra. 

Conceição Ávila já está trabalhando dentro da lei para a transmissão, não 

somente na rádio comunitária, mas também através de outras tecnologias. 

Agradeceu a todos pela presença, convidou a população e convocou a todos 

os vereadores para a próxima reunião no dia seis de abril. 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, 23 de março de 2017 


