
Ata da 8ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 08/06/2017 

 Aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete), às 19 horas na sala de reunião 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, Juscelino Rodrigues da Silva e João Batista Costa. Havendo 

quórum completo o Sr presidente iniciou cumprimentando a todos os 

presentes, pediu a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Solicitou 

da secretária a leitura da ata da sessão anterior que foi lida, aprovada sem 

ressalva, colocada em votação e assinada pelos vereadores presentes. O Sr 

presidente falou a respeito da Audiência Pública que ocorreu no dia 3 de 

junho, na qual discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentária e outros assuntos 

do interesse de todos. Prosseguindo solicitou do Sr secretário as leituras 

dos ofícios e das indicações. Ofícios encaminhados pelo Poder executivo, 

respostas aos Srs vereadores nº075 e 076/2017; e oficio nº058/2017 

encaminhado ao DER. Passando as leituras das indicações: indicação nº 

32/2017 de autoria do Sr Eduardo da Silva que solicita a melhoria da 

iluminação pública na Rua Capoeira da Serra no Distrito de Tombadouro. 

Indicação nº33/2017, 34/20174 e 35/2017 de autoria do Sr Anderson 

Xavier que solicitam respectivamente: a construção de uma quadra 

poliesportiva no espaço vago no Campo de Futebol, a construção de um local 

para funcionamento de som automotivo e a colocação de quebra-molas no 

Bairro das Casinhas Populares. Indicação nº 36/2017 de autoria do Sr 



Gustavo Magno Moreira que solicita com urgência a reformulação do Código 

de Postura do Município. Na sequência o Sr presidente colocou a palavra 

aberta para os nobres vereadores. O Sr Baltazar Glécio iniciou 

cumprimentando a todos os presentes falou da indicação que foi feita por 

ele em fevereiro, ele reintegra a solicitação da construção de quebra-molas 

(redutores de velocidade) nas vias internas do Bairro Sérgio de Oliveira 

Cruz; do oficio enviado à prefeitura para aquisição dos IPIs para os garis, e 

que estão precisando de um plano de ação para que tragam resultados para a 

área da saúde, pois a população tem reclamado bastante. E falou também do 

processo seletivo para os agentes de saúde, que até hoje não há nada de 

concreto. O Sr João Batista falou sobre: sobre a funcionária da EMATER,  

a Senhora  Simone , pedindo apoio aos colegas a sua permanência na cidade, 

jogadores que estão encontrando dificuldades para realizar jogos em outras 

cidades, área da saúde, segurança pública. O Sr Juscelino iniciou 

cumprimentando a todos e falou a respeito da estrada de Vargem do Basto 

que está muito ruim. O Sr Celso falou a respeito da estrada, que já está 

agendada a reforma da mesma. O Sr Eduardo respeito do transporte 

universitário. A palavra continuou aberta, porém nenhum edil quis fazer uso 

da mesma o Sr presidente comunicou novamente a todos que as contas da 

gestão passada estão disponível para consulta, e agradeceu a presença de 

todos, e declarou encerrada a presente 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, 08 de junho de 

2017. 


