
Ata da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

18/05/2017 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete), às 19 horas 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, Juscelino Rodrigues da Silva e João Batista Costa. 

Havendo quórum completo o Sr presidente iniciou pedindo a proteção de 

Deus agradeceu a presença de todos e solicitou da secretária a leitura 

da ata da sessão anterior, que foi lida e aprovada sem ressalva e 

assinada pelos vereadores presentes. O Sr presidente passou a palavra a 

Secretária da Educação Meire Borges Farnezi que estava inscrita para 

fazer uso da palavra. Esta foi conduzida à mesa pelo Sr Anderson 

Xavier. A Sra. Meire Borges Farnezi iniciou cumprimentando a todos os 

presentes fez a explanação do Projeto de Resolução nº 21/2017, que 

altera a Lei Complementar 384 PCCV da Educação de 30/12/2013, para 

criar os cargos que especifica e dá outras providências. Na sequência o 



Sr presidente colocou a palavra aberta para que os Srs vereadores 

pudessem fazer perguntas a Sra. secretária. Os vereadores que 

interessaram fizeram perguntas e questionamentos que foram 

respondidos pela Sra. Secretária.  As Sras. Érica Rocha e Edilane 

Brandão também estavam inscritas para fazer uso da palavra. Elas 

também se manifestaram em relação ao projeto e houve bastante 

discursão. Durante a discursão do projeto houve manifestações de 

cidadãos presentes. O Sr presidente agradeceu a presença do pessoal da 

educação e comunicou ao Srs vereadores e demais população presente 

que a Superintendência de Educação realizará uma reunião amanhã 

juntamente com o prefeito as 13 e 30 horas para tratar de aquisição de 

um terreno em Tombadouro para construção de uma escola estadual. Em 

seguida o Sr presidente passou a palavra ao Sr Baltazar Glécio que 

também estava inscrito para fazer uso da mesma. O Sr Baltazar Glécio 

iniciou dizendo que todos somos eternos aprendizes e falou da reunião 

passada que o Sr presidente teve uma fala imprudente, quando chamou 

atenção de determinado vereador que distribuiu o projeto antes de ser 

votado, o vereador não apenas pode como deve, pois a população tem que 



vir brigar e cobrar, pois a legislação garanti o direito de acessar os 

projetos de lei antes de serem votados. As comissões devem discutir na 

Câmara, mas nada impede o vereador de reunir na praça para discutir 

com a população, isso é um direito dos vereadores e da população. Ele 

discorda, pois isso dificulta o processo legislativo, é um retrocesso e 

fere os princípios democráticos. O vereador deve distribuir os projetos. 

Falou também que está mandando indicações para ajudar o prefeito, pois 

está aqui para defender os direitos da população. E falou também que vai 

defender e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno, da Lei 

Orgânica. Prosseguindo com os trabalhos o Sr Presidente solicitou do Sr 

Secretário a leitura dos ofícios e das indicações. O Sr Secretário iniciou 

com a leitura do ofício nº 27/2017 da prefeitura Municipal institui o 

Regime Especial de contenção de despesa, reorganiza o horário de 

expediente do administrativo, restringe adicional de gratificações ou 

comissões.  Prosseguiu lendo o oficio nº 062/2017 solicitação de 

informação sobre solicitação de requerimento. Oficio 063/2017 requer 

urgência na transação da PR 01/2017. Na sequencia leu as indicações: nº 

30/2017 e 31/2017 de autoria do Sr Baltazar Glécio que solicitam 



respectivamente: verificação do andamento do procedimento de doação 

de um terreno no distrito de Tombadouro para construção de uma escola 

estadual; e solicita assistência para funcionamento do tele centro na 

Comunidade de Cachimbos. Indicação nº 29/2017 de autoria do Sr 

Anderson Xavier que solicita readequação do Beco Santa Cruz em 

sentido único. O Sr secretário leu os pareceres das Comissões, 

(fiscalização financeira e orçamentária e legislação justiça e redação 

final), ambas favoráveis ao projeto de lei nº 439 (que abre credito 

adicional). O Sr presidente colocou o projeto em discursão e os 

vereadores se manifestaram em relação ao mesmo. Na sequência iniciou a 

votação individual, este foi aprovado por unanimidade. O Sr secretário 

prosseguiu lendo o parecer das Comissões ambas desfavoráveis ao 

projeto 001/2017 de  adiantamento de despesas. O projeto foi colocado 

em discursão e em votação individual sendo um voto favorável, uma 

abstenção e seis desfavoráveis, ficando, portanto o projeto reprovado.  

O Sr presidente comunica que o projeto de lei complementar nº 21/2017 

não será votado hoje por conter erros em seu conteúdo, ficando para a 

próxima reunião. Na sequência a palavra foi colocada aberta para os Sr 



vereadores.  O Sr João Batista falou da falta de água na Comunidade de 

Cachimbos, dos projetos apresentados entre outros assuntos. O Sr 

Gilmar falou a respeito do projeto de Lei complementar nº 21/2017, de 

obras na escola estadual e do Arraial da Vicentina. O Sr Anderson 

Xavier falou do novo horário dos funcionários internos da prefeitura, 

agradeceu ao Sr Antônio Moreira pelas trocas de tampas de bueiros, que 

foi solicitado por ele por meio de indicação. O Sr Antônio Valter falou da 

importância das comissões. O Sr Celso também sobre o projeto de Lei 

Complementar nº 21/2017. A palavra continuou aberta, porém nenhum 

outro vereador quis fazer uso da mesma. O Sr presidente falou para que 

as comissões se reúnam para estudarem os projetos, convidou a 

população presente e convocou os Srs vereadores para a próxima sessão 

que será no dia 8 de junho, e deu por encerrada a sessão. Que para 

constar eu secretária lavrei a presente ata, que depois de lida, será 

discutida aprovada e assinada pelos vereadores presentes. 

 

Sala das sessões, 18 de maio de 2017. 


