
Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Datas 

19/10/2017 

 Aos 19 (dezenove) 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, 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, pediu a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Solicitou da 

Sra secretária a leitura da ata da reunião anterior que foi lida, aprovada 

sem ressalva e assinada pelos vereadores presentes. Prosseguindo o Sr 

presidente solicitou do Sr secretário a leitura da indicação nº 40/2017 de 

autoria do Sr Baltazar Glécio da Silva que solicita a construção de uma 

rampa de acesso na lateral esquerda do prédio, sede da Prefeitura 

Municipal; e a Lei 992/2017 que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 

que menciona ao Estado de Minas Gerais e dá outras providências, e o 

Projeto de Lei 013/2017 que revoga a citada lei. Na sequência o Sr 

presidente passou a palavra ao Sr Baltazar Glécio para fazer justificativa 



da indicação apresentada por ele. Esse iniciou cumprimentando a todos e 

falou que a sugestão da indicação é do Sargento Duílio de Paula Brandão e 

fez a justificativa. O Sr presidente prosseguiu convocando a todos os 

vereadores para a reunião no dia 08 de novembro às 10 horas, onde será 

discutida e analisada, juntamente com a assessoria jurídica o parecer do 

tribunal de contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do 

Município do ano de 2004, e pelo prazo estabelecido a votação ocorrerá 

na reunião ordinária do dia 09 de novembro. Na sequência o Sr presidente 

colocou a palavra aberta, o Sr João Batista iniciou cumprimentando a 

todos e fez um apelo à secretária da saúde que tome providências em 

relações as Sras. Julinha (alcoólatra) e Raimunda (transtornos mentais).  

O Sr Celso Andrade iniciou cumprimentando a todos e pediu ao Sr 

presidente que leve até o secretário de obras a preocupação com a rede 

de esgoto que está sendo muito mal feita e que a firma vai embora e os 

problemas fica para a cidade; o Sr Juscelino Rodrigues iniciou 

cumprimentando a todos e  solicitou do executivo  melhoras na estrada de 

Tombadouro, e falou da falta de carros  em Tombadouro e Vargem do 

Basto, especialmente para conduzir pacientes com consultas marcadas 

pela CISAJE. O Sr Gilmar de Jesus iniciou cumprimentando a todos  falou 



também  de pacientes de Tombadouro que estão encontrando dificuldades 

para irem fazer os tratamentos em Diamantina (CISAJE), devido a 

horários de ônibus; falou também da rede de esgoto tem que fiscalizar e 

agradeceu a limpeza das ruas de Vargem do Basto. A palavra continuou 

aberta e o Sr Celso Andrade falou do atendimento odontológico que está 

comprometido devido à licença da dentista. O Sr presidente falou 

novamente da reunião no dia 08 de novembro às 10 horas e que a votação 

será no dia 09 de novembro na reunião ordinária.  A palavra continuou 

aberta porém nenhum outro edil quis fazer uso da mesma. O Sr 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão e 

para constar eu secretária lavrei a presente ata, que depois de lida 

achada conforme será assinada pelos vereadores presentes. 

Datas, 19 de outubro de 2017. 


