
Ata da 10ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

10/08/2017 

Aos 10(dez) dias do mês de agosto de 2017, 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, Juscelino 

Rodrigues da Silva. Havendo quórum completo o Sr presidente 

pediu a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e solicitou da 

Sra secretária a leitura da ata da sessão anterior. Que foi lida e 

aprovada com ressalvas na fala do Sr vereador Baltazar Glécio, o 

projeto 021/2017 ele recusou a votar devido irregularidades 

existentes no mesmo; quanto ao projeto 005/2017  ele absteve o 

voto, pois não está seguindo os trâmites regulamentares. Dando 

continuidade aos trabalhos o Sr presidente solicitou do Sr 

secretário as leituras dos ofícios nº 106/2017 de apresentação 

do 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. E oficio nº 05/2017 que 

apresenta o projeto de lei nº08/2017 que “dispõe sobre 

autorização para o município de Datas repassar recursos para 

pagamento de aluguel da sede do cartório eleitoral da comarca 

de Diamantina”. Prosseguindo o Sr presidente falou da visita que 

será feita pela assessoria da Câmara para orientar aos senhores 

vereadores a respeito do Parecer prévio da prestação de contas 

do exercício de 2015 do ex- prefeito Ilmar Augusto Guedes que 

foi enviada pelo Tribunal de Contas e deverá ser votada por eles. 

O Sr presidente falou também da visita do presidente da Câmara 

de Conceição do Mato Dentro que ocorreu no dia 27 de julho, 

com o objetivo de apresentar a ACAM – Associação das Câmaras 

Municipais, aos nobres vereadores. Na sequência colocou a 

palavra aberta aos nobres edis. O Sr Baltazar falou a respeito do 

anteprojeto que foi apresentado por ele para implantação da 



Casa de Apoio em Belo Horizonte. Falou também que a Comissão 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária pediu informações à 

prefeitura, porém o prazo venceu e não foram atendidos.  Com 

isso ele entrou no site do TCE para se informar dos recursos 

enviados ao município e falou dos recursos detalhados em 

diversas áreas. O Sr João Batista iniciou cumprimentando a 

todos e falou a respeito do projeto 08/2017. Parabenizou o 

retorno da doação de leite, falou também do PPA, que os 

vereadores podem indicar; e deu algumas sugestões: tubulões na 

Fazenda Santa Cruz e estrada em Colônia. O PPA vai passar por 

esta casa para ser discutido. Parabenizou o Sr Baltazar pelas 

explicações. A palavra continuou aberta e o Sr Gilmar 

parabenizou o Sr Baltazar pela iniciativa do anteprojeto da casa 

de apoio; e prosseguiu falando que quanto ao PPA foram feitas 

diversas reuniões nas comunidades rurais, onde estão sendo 

feitas as solicitações. Pediu ao Sr presidente a manutenção das 

estradas de Tombadouro, e que atenda a indicação na qual foi 

pedido o fechamento da nascente de água em Vargem do Basto. 



O Sr Celso Andrade falou a respeito do PPA que ele foi 

convidado para participar como funcionário e não como vereador 

e o povo não participa. Quanto à casa de apoio que deve fazer 

parcerias com outras prefeituras. As coisas estão caminhando, 

vão construir mais uma sala na creche. A palavra continuou 

aberta e o Sr Antônio Valter agradece a sugestão do Sr Baltazar 

Glécio e fala da falta de quebras molas no Bairro Sérgio de 

Oliveira Cruz e Rua Zé- pois é.  O Sr Anderson Xavier fala que 

para participar do PPA, como vereador não foi convidado e que 

deve marcar um dia que deve ser viável para todos, foi na rede 

social e publicou. O Sr Juscelino Rodrigues fala sobre a estrada 

de Tombadouro, quanto ao PPA achou muito importante para a 

Comunidade de Vargem do Basto, e a Casa de Apoio deveria ter 

até mesmo na sede para os moradores das comunidades rurais. A 

palavra continuou aberta, porém nenhum outro vereador quis 

fazer uso da mesma. O Sr presidente parabenizou o Sr Baltazar 

Glécio pela iniciativa do anteprojeto da Casa de Apoio, com 

relação aos gastos que foram falados pelo Sr Baltazar Glécio, que 



os gastos ele vai cobrar novamente para repassarem as 

informações solicitadas. Falou também que o site da Câmara está 

disponível, e relembrou da palestra do treinamento de Primeiros 

Socorros que realizará no sábado e da reunião da ACAM que se 

realizará no dia 18 em Diamantina. A palavra continuou aberta 

porém nenhum outro vereador fez uso da mesma.  . 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, 10 de agosto de 2017.  

 


