
Ata da II Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Datas 
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Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois 

mil e dezessete) as 20 e 30 horas, na sala de sessões da Câmara 

Municipal de Datas, sob a presidência do Sr. Gustavo Magno 

Moreira e na presença dos demais vereadores: Antônio Valter 

dos Santos, Anderson Xavier, Celso Andrade de Fernandes, 

Eduardo da Silva, Gilmar de Jesus Silva, João Batista Costa e 

Juscelino da Silva Rodrigues. Havendo quórum legal 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 secretário leu o oficio nº 194/2017 que apresenta o projeto 

de lei nº 19 que autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar ao orçamento geral do município no valor de R$ 

1.067.500,00 (hum milhão e sessenta e sete mil e quinhentos 

reais) e dá outras providências. Na sequência passou a palavra 



aos Srs Milton de Ávila (secretario geral de gabinete) João 

Antônio (técnico da assessoria HLH). Esses fizeram a explanação 

do aludido projeto. Na sequência o Sr presidente colocou a 

palavra aberta para que os nobres vereadores tirassem suas 

dúvidas a respeito do citado projeto, onde foram feitas diversas 

colocações. Prosseguindo o Sr presidente colocou o projeto em 

votação individual, sendo este aprovado. Onde o Sr João Batista 

pede que registre em ata: “fez a cobrança do pagamento de 

novembro para sair agora em dezembro.” O Sr presidente falou 

de um convite da Câmara de Presidente Kubistchek para 

participarem da confraternização que será na próxima 5ª feira 

as 19 e 30 horas.  Na sequência 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.  

Sala das sessões, 19 de dezembro de 2017.  


