
Ata da 12ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

14/09/2017 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2017(dois mil e 

dezessete) 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, João Batista Costa e Juscelino Rodrigues da Silva. Havendo 

quórum legal o Sr presidente agradeceu a presença de todos, justificou 

a ausência do Sr Gilmar de Jesus Silva, pediu a proteção de Deus e 

declarou aberta a sessão. Solicitou da Sra secretária a leitura da ata 

da sessão anterior, que foi lida, aprovada sem ressalva e assinada pelos 

vereadores presentes. Na sequência o Sr presidente requisitou do Sr 

secretário a leitura dos ofícios nº 131 e 132 de 2017 em respostas as 

indicações e ao anteprojeto que foram enviadas ao poder legislativo; 

oficio nº 133 referente ao Projeto de lei nº 10/2017 que autoriza o 

poder Executivo Municipal de Datas a doar imóvel que menciona ao 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências e o citado projeto. 



Dando continuidade o Sr presidente passou a palavra ao Sr João 

Batista que estava inscrito para fazer uso da mesma. O aludido 

vereador iniciou cumprimentando a todos e pediu ao Sr presidente que 

se faça a leitura do requerimento que deverá ser enviado a prefeitura e 

da carta que foi encaminhada por uma funcionária municipal para essa 

casa. Falou também que é necessário que os vereadores se informem, 

pois teve notícias que Datas passará a pertencer ao cartório eleitoral 

de Serro e não mais de Diamantina. O Sr presidente colocou a palavra 

aberta e o Sr Antônio Valter falou de uma solicitação de informação 

que foi feita pela Comissão de fiscalização Financeira e Orçamentária 

ao poder executivo no dia 13 de junho e que até hoje não obtiveram 

resposta. O Sr Baltazar Glécio parabenizou o Sr Antônio Valter pela 

fabricação de mata-burros para comunidades rurais e falou também do 

oficio enviado pela Comissão que não obtiveram resposta. Quanto ao 

Anteprojeto pode criar uma lei que defina, pois a lei obriga que se 

mantem a outros mandatos e falou do tempo que já estão no mandato. A 

palavra continuou aberta e o Sr João Batista falou da fiscalização que 



está acontecendo com os estabelecimentos comerciais, e que os 

vereadores devem estar atentos ao que está acontecendo no município. 

O Sr Presidente falou do parecer prévio da prestação de contas de 

2004 do ex-prefeito Joaquim Geraldo Fernandes que foi enviada para 

aprovação da Câmara, que haverá reunião com a assessoria para 

discutirem. O Sr João Batista pediu copias do parecer. A palavra 

continuou aberta, porém nenhum outro vereador quis fazer uso da 

mesma, o Sr presidente falou que por motivo de força maior a reunião 

que seria realizada no dia 28 de setembro será antecipada para o dia 21 

de setembro e conta com a presença de todos. O Sr presidente falou 

também que na próxima reunião será feita a leitura da carta da 

funcionária municipal, 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, 14 de setembro de 2017. 

 

  


