
Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 05/10/2017 

 Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro 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, Gilmar de 

Jesus Silva, 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 Celso Andrade de Fernandes, pediu a proteção de Deus e declarou 

aberta a sessão. Solicitou da Sra secretária a leitura da ata da reunião anterior 

que foi lida e aprovada com ressalva na fala do Sr Baltazar Glécio onde se lê “boato 

de repasse da Câmara para a prefeitura”, ele perguntou ao Sr presidente se era 

verídico e ele disse que não. O Sr presidente também pediu ressalva: acrescentou 

que a Câmara não pagou festa e sim ajudou na festa, e também que o Sr João 

Batista disse que cada vereador tem uma maneira de fazer campanha, mas ele não 

precisa ir a gabinete de deputado para pedir esmola. A seguir o Sr presidente 

colocou a palavra aberta e o Sr João Batista iniciou cumprimentando a todos e fez 

diversas colocações: criança com problema de saúde que o carro não está pegando 

na porta; agradeceu ao Sr Antônio Moreira secretário de obras por um serviço 

feito em sua casa e em casas de vizinhos para amenizar um transtorno devido a 

chuva; reclamações da Fazenda Santa Cruz que não estão tendo nenhum apoio da 



prefeitura, e precisam tanto na área social quanto estrutural (estradas). A palavra 

continuou aberta e o Sr Antônio Valter iniciou cumprimentando a todos e falou de 

conversa que teve com o Sr prefeito em relação ao correio que continua no espaço 

da prefeitura por mais um mês, falou também de manutenção de mata-burros que 

deverá ser feita. O Sr Baltazar Glécio falou de diversos assuntos: novamente da 

área da saúde, sério problema de gestão, levantamento que fez no tribunal de 

contas, folha de pagamento, retorno do forró solicitado pelo Sr. Afonso, lixeiro 

que não está passando e o repasse que a Câmara fez à prefeitura para a festa. O 

Sr presidente falou do repasse que a câmara fez a prefeitura, pediu ao prefeito 

que informasse a população sobre isso, e com relação à saúde, realmente falta 

gestão, cabe aos vereadores fiscalizar, CAGEC que não está regularizado devido a 

restos a pagar da administração passada. O Sr Baltazar Glécio fala quanto ao 

CAGEC deveriam saber o que é resto a pagar processado e não processado. E o 

repasse da Câmara à prefeitura, a mesa tem esta atribuição, ele está questionando 

não é a legalidade e sim a finalidade, e o Sr presidente disse que o repasse foi bem 

depois da festa que o prefeito usa o dinheiro como quiser. O Sr Gilmar de Jesus 

iniciou cumprimentando a todos e abordou diversos assuntos: poço artesiano que 

está sendo furado na Pousada Vila Americana e deixando as ruas muito sujas, 

criança doente que o Sr João Batista mencionou, a estrada não permite que o carro 

vá até a porta da casa, dificuldades dos moradores da Fazenda Santa Cruz, 

precisando dos serviços da EMATER, transporte universitário, pagamento dos 



funcionários da prefeitura. Por fim falou da utilização do caminhão do PAC, onde 

houve divergências com o Sr Anderson Xavier.  O Sr presidente pediu para que 

mantenha a harmonia e que os dois resolvam da melhor maneira possível e a palavra 

continuou aberta. O Sr Juscelino Rodrigues falou de reclames das funcionárias da 

saúde de Tombadouro e Vargem do Basto e do transporte para os produtores virem 

vender seus produtos na feira. O Sr João Batista falou das barraquinhas que estão 

sendo feitas em prol da reforma da capela São Miguel solicitou que a prefeitura 

ajude cedendo o pedreiro e o ajudante.  Ficou satisfeito que o Correio continua no 

ponto que está; falou também do problema da feira, o prefeito tem que ouvir a 

denuncia dos vereadores e atende-los. O Sr Eduardo da Silva iniciou 

cumprimentando a todos e pediu ao Sr presidente que passe ao Sr prefeito a 

necessidade de troca de mata-burros na Comunidade de Beira do Rio em 

Tombadouro e os agricultores estão pedindo o caminhão basculante que está 

fazendo falta e a questão do transporte para a feira. A palavra continuou aberta e 

o Sr Gilmar da Silva falou a respeito da linha do ônibus que traz os agricultores 

para a feira, tem que ser feita licitação para contratação do serviço. A respeito do 

caminhão basculante está precisando comprar peças para reforma. O Sr João 

Batista falou a respeito de que não é preciso fazer licitação, cabe ao presidente da 

câmara que tem acesso passar isso ao prefeito. O Sr presidente respondeu ao Sr 

João Batista que qualquer um que quiser conversar com o prefeito pode ir e 

conversar. Prosseguindo pediu aos vereadores e a população que assiste a reunião 



terem mais cuidado no que sai falando após a reunião, pois ele foi abordado pelo 

diretor da escola estadual, marido da funcionaria do correio, dizendo que ele está 

apoiando o prefeito para tirar o correio de Datas; e em momento nenhum ele falou 

isso, o que ele falou que o ponto é da prefeitura e o prefeito pode sim pedi-lo de 

volta. A palavra continuou aberta e o Sr João Batista se defendeu e houve 

divergências entre eles. O Sr presidente 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, 05 de outubro de 2017. 


