ATA DA 7ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINARIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES –
ESTADO DE MATO GROSSO.
ANO DE 2018.
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, no plenário da Câmara
Municipal de Nobres, sob a presidência do vereador Adelian Pereira Messias
da Silva, secretariado pelo vereador André Avelino Bezerra, que após
constatar quorum legal, estando presentes os vereadores: Joaridis Lojor
Ribeiro, Nilson da Silva Campos Oscar dos Santos Lara, Rogério Frazão
Sampaio, Ronivaldo Veloso de Souza e Zayra Borges Sobrinha Valandro, deuse início às dezenove horas e dez minutos, a sétima sessão ordinária do ano
de dois mil e dezoito. Após a instalação do pequeno expediente, o Presidente
colocou a ata da sessão anterior em votação, que foi aprovada por
unanimidade. Em seguida solicitou ao 1º Secretário, Vereador André, que
efetuasse a leitura das matérias em pauta: Indicações: Nº 41, 42, 43 e 44, de
autoria dos vereadores Joaridis, André, Gidalti, Rogério e Ronivaldo, Nº 45, de
autoria dos vereadores Nilson Campos, Adelian e Zilmai, Nº 46, de autoria do
Vereador Rogério, Nº 47, de autoria dos vereadores Adelian, Ronivaldo e
André; Requerimentos: Nº 20, 21 e 22, de autoria dos vereadores Joaridis,
André, Gidalti, Rogério e Ronivaldo; Projeto de Lei de autoria do Poder
Executivo: Nº 11/2018, que “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2019 e dá outras providências”; Nº 12/2018, que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar por superávit financeiro, e dá outras providências; Contas Anuais
de Governo referente ao exercício de 2016: Ofício de Encaminhamento nº
2174/2017/GABPRES-DN, Parecer Prévio Favorável do Conselheiro Isaías
Lopes da Cunha e Parecer Nº 4.869/2017 do Ministério Público de Contas. Em
seguida, convidou os vereadores para fazerem uso da palavra e, o primeiro a
fazer uso da palavra, foi o Vereador Rogério, que ressaltou a necessidade de
diálogo entre Prefeito e representantes dos profissionais da Educação para
chegar num acordo e evitar impasses e prolongamento da greve na educação
municipal. Informou sobre os documentos apreendidos que seriam incinerados
em Rosário Oeste e trazidos para o gabinete do Vereador Oscar, que estão
sendo analisados e em breve a sociedade será informada. Na sequência, a
palavra foi dada ao Vereador Joaridis, que pediu o retorno do serviço de tapa
buracos nos bairros periféricos da cidade e o patrolamento e cascalhamento
nas ruas do bairro da Torre. Pediu apoio nas matérias apresentadas, em
especial a criação do cargo de professor articulador na Secretaria de Educação
e o retorno do programa de bolsistas organizados pela Secretaria de Ação
Social. Agradeceu ao Deputado Valtenir Pereira pelo envio de emenda
parlamentar, a seu pedido, para investimento em UBS no município. Lamentou
pela forma de condução na negociação do salário dos professores municipais e
sugeriu ao Poder Executivo buscar soluções para resolver a situação. O
próximo a fazer uso da palavra, foi o Vereador Oscar, que agradeceu ao
Presidente Adelian pelo titulo de cidadão nobrense, recebido na última sessão.
Parabenizou o Poder Executivo pela realização e organização das festividades

em comemoração ao aniversário do município. Agradeceu aos vereadores
comprometidos com a análise dos documentos apreendidos e que seriam
incineradas. Lamentou pela falha das secretarias envolvidas e prometeu uma
resposta a sociedade quando finalizarem os trabalhos. Lamentou pela greve
dos profissionais da educação e pela falta de dialogo por parte do Poder
Executivo. Pediu providencias do Prefeito quanto a paralização e evitar
transtornos para pais e alunos da rede municipal. Convidou vereadores e
sociedade para feijoada beneficente promovida pela APAE no próximo
domingo e ressaltou que a arrecadação será revertida para melhorias na
entidade. Na sequência, a palavra foi dada ao Vereador Nilson Campos, que
convidou a sociedade para a audiência pública para discussão do projeto de lei
em pauta, que trata das diretrizes orçamentárias municipais para o próximo
exercício e ressaltou a importância da participação popular. Avisou ser
favorável a um diálogo entre Prefeito e a classe da educação municipal e
chegar a um consenso para promover o bem comum. Parabenizou o município
pelas obras inauguradas nas festividades de aniversário. Pediu apoio em
indicação de sua autoria para a implantação de lixeiras de coleta seletivas nas
praças e avenidas do município. O próximo a fazer uso da fala, foi o Vereador
André, que agradeceu ao titulo de cidadão nobrense recebido através do
Vereador Joaridis. Avisou aos professores sobre comissão de vereadores que
intermediarão as negociações com o Poder Executivo e salientou a
necessidade em solucionar a situação e evitar maiores prejuízos a comunidade
escolar. Agradeceu e parabenizou aos responsáveis do Poder Executivo pelo
apoio aos feirantes e a agricultura familiar e destacou a importância do trabalho
para a comunidade, inclusive no complemento da renda e incremento na
merenda escolar. Agradeceu e parabenizou os gestores da APAE e informou
que ajudou na busca de patrocínios para a realização do almoço beneficente.
Sobre documentação apreendida, informou a sociedade que os vereadores
estão unidos e imbuídos de bom propósito para dar esclarecimentos a
sociedade. Informou que solicitou do Prefeito, em nome de todos os
vereadores, a construção de ciclovia e acesso de pedestres no viaduto que dá
acesso ao bairro Jardim Petrópolis. Na sequência, o Presidente avisou das
matérias que seriam votadas e em seguida foram passadas para votação. As
Indicações Nº 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e os Requerimentos Nº 20, 21, 22
foram postos em votação e aprovados por unanimidade dos presentes. Não
havendo mais nada a ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a
sessão e convocou os vereadores para a 8º Sessão Ordinária do ano de dois
mil e dezoito a ser realizada no dia trinta de maio do ano em curso. Eu André
Avelino Bezerra___________________________, secretário que a escrevi,
subscrevo e assino juntamente com o Senhor Presidente Adelian Pereira
Messias da Silva___________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

