
Ata da 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Datas/ MG 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete) 

às 19 (dezenove) 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, Gilmar de Jesus Silva, 

Eduardo da Silva, João Batista Costa e Juscelino Rodrigues da Silva. Havendo 

quórum completo o Sr presidente agradeceu a presença de todos, declarou 

aberta a sessão, pediu a proteção de Deus e registrou a presença do Sr José 

Filho, estudante de Direito da PUC/ Serro. Solicitou da Sra secretária a 

leitura da ata da sessão anterior que foi lida, aprovada com ressalva na fala 

do Sr Baltazar Glécio “no trecho que falou sobre a lei do Anteprojeto da casa 

de apoio, ele não quer implantar lei autorizativa, queria que o prefeito fizesse 

uma lei que obrigue a permanecer por outros mandatos”; e assinada pelos 

vereadores presentes. Prosseguindo o Sr presidente solicitou do Sr 

secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final sobre o projeto de lei nº 011/2017 que autoriza o poder Executivo 

Municipal de Datas a doar imóvel que menciona ao Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências. Na sequência o Sr presidente colocou o aludido 



projeto em discursão onde os nobres vereadores deram suas opiniões, 

passando para votação individual tendo todos os votos favoráveis, ficando 

esse aprovado por unanimidade. O Sr presidente comunicou aos Srs 

vereadores da 2ª feira cultural que se realizará no dia 24 de setembro 

(domingo) às 14 horas na Escola Municipal de Palmital. Solicitou do Sr 

secretário a leitura do requerimento de nº001/2017 de autoria do Sr João 

Batista; o Sr presidente leu a resposta ao requerimento. Na sequência o Sr 

presidente colocou a palavra aberta, o Sr João Batista iniciou 

cumprimentando a todos falou que o seu requerimento nem mesmo foi 

colocado em apreciação pelos colegas vereadores e pediu um recibo como 

este foi entregue; falou também sobre a denuncia que fez na reunião passada 

que o Sr prefeito está requerendo o ponto do correio e que se o correio sair 

daqui não vai ser bom para ninguém, pede que informe esta casa o motivo. 

Falou também do jornalzinho que está circulando, que as dívidas são antigas 

de todos os prefeitos que já passaram e que o grande herdeiro desta divida é 

o ex-prefeito Geraldo, que sucateou a prefeitura e que essa veio melhorando 

da época do ex-prefeito Dr Joaquim para cá; na campanha do atual prefeito 

ele distribuiu um jornalzinho no qual está escrito que conseguiu três milhões 

que nunca apareceram, uma propaganda enganosa para enganar o povo, falou 

também dos funcionários que estão reclamando que serão mandados embora 



pelo Sr prefeito, que ele não tem nada com isso, pois é briga deles, o ex-

prefeito Ilmar sofreu muito com problemas de doença de tanta 

contrariedade, e o prefeito atual está provando do próprio veneno.  O Sr 

Geraldo Freire secretário dos esportes prometeu emprego para todo mundo 

e arrumou só para ele e esqueceu-se do povo, e que prefere perder a política, 

mas, não promete ninguém nada. Disse também do valor de R$100.000,00 que 

o Deputado Alencar está enviando para o município e que isso não é nada para 

um município.  A atual administração engana o povo falando que o Deputado 

federal Vicentinho está ajudando a prefeitura o que é mentira, pois ele e 

deputado federal em SP.   Em respostas ao que foi falado pelo Sr João 

Batista,  o Sr presidente fala que o espaço do Correio é da prefeitura e que 

se o Sr prefeito quiser o ponto, a câmara não pode fazer nada, e que o citado 

jornal ficou com uma falha, pois deveriam ter explicado onde realmente a 

divida cresceu e que irá convidar a assessoria da prefeitura para fazer uma 

reunião e explicar melhor, e  disse também ao Sr João Batista para 

participar desta reunião. E que ele falou muito bem do ex-prefeito Dr 

Joaquim, mas o parecer do tribunal de conta é desfavorável, as contas estão 

ai para serem votadas. Em relação ao deputado que deu só R$100.000,00, se 

cada vereador visitar os gabinetes e pedir com certeza irá ajudar o 

município, pois de grão em grão a galinha enche o papo.  Quanto ao deputado 



federal Vicentinho ele deveria se informar melhor, pois eles podem ajudar 

qualquer lugar do país. A palavra continuou aberta o Sr Baltazar Glécio falou 

o jornalzinho, que a arte é muito bem feita, espera que não tenha saído dos 

cofres públicos, isso não é tipo de carta que o poder público faça, pediu que 

se explique melhor as fundamentações destas dividas, a população já está 

ciente que a prefeitura tem contas, e é na dificuldade que tem que ser bons 

gestores o maior problema é a gestão.  Falou também da troca de assessoria, 

do requerimento de Sr João Batista e que ouviu um boato de repasse da 

Câmara para a prefeitura. A palavra continuou aberta o Sr Celso Andrade 

falou que o prefeito deve esquecer esta divida, pois ela vem passando de 

mandato em mandato, quanto ao cartório eleitoral está mesmo em passar a 

pertencer a Serro, quem sabe se conseguirem com um deputado para 

permanecerem na comarca de Diamantina. Falou também da fiscalização que 

está acontecendo nos comércios, que não tinha falado antes porque seus 

filhos trabalham no comércio, que as funcionárias que estão fazendo esta 

fiscalização disseram que se não fizerem elas que serão responsabilizadas. 

Prosseguiu falando das Licitações que não estão andando, que os deputados 

que não apoiaram Temer não estão conseguindo liderar nada, que tem muitos 

projetos feitos falta serem aprovados. O Sr presidente falou da extinção de 

um projeto para cobertura de quadra em Tombadouro, que serão repassadas 



cópias para cada vereador. O Sr João Batista  disse que tem o maior orgulho 

de estar no meio do povo e que cada vereador tem seu modo de trabalhar, e 

que ele não tem paciência para ficar pedindo deputado. O Sr presidente 

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, 21 de setembro de 2017. 


