
ATA DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO 

ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

NOBRES – ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

ANO DE 2021.  

 
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no plenário da 
Câmara Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do 
vereador José Dias Filho, secretariado pelo vereador André Avelino Bezerra, 
que após constatar quorum legal, estando presentes os vereadores: Dhener 
Hebart Ribeiro, Eliés Borges de Paula, Flávio Vinícius Rondon Mayer, Gerson 
Carvalho da Costa, Joel Junior da Silva, Márcio Sales de Arruda, Rogério 
Frazão Sampaio, Teluzio Laurindo de Souza, Zilmai Ferreira de Jesus, deu-se 
início às dezenove horas e quinze minutos, a décima quarta sessão ordinária 
do ano de dois mil e vinte e um. Após a instalação do expediente, o Presidente 
solicitou ao Secretário, Vereador André, que efetuasse a leitura das matérias 
em pauta: Contas Anuais de Governo, referente ao exercício de 2019 e 
respectivos pareceres do Ministério Público de Contas e Prévio do conselheiro 
Luiz Henrique Lima. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, em 
tramitação final, Nº 004/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir no 
município o fornecimento gratuito de bloqueador solar as pessoas carentes, 
vítimas de queimaduras, portadoras de lúpus eritematoso, câncer de pele, 
vitiligo e albinismo”. Projetos de Lei de autoria do Poder Legislativo, em 
tramitação inicial, Nº 005/2021, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir no 
município, prioridade no atendimento aos portadores de Fibromialgia e dá 
outras providências”; Nº 006/2021, que “Cria a Comenda de Honra ao Mérito 
“Educador Master” no âmbito do município de Nobres”. Projetos de lei, de 
autoria do Poder Executivo, em tramitação final, Nº 019/2021, que “Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá outras 
providências”; Nº 020/2021, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”. Indicações: Nº 101, 102, 103, 
de autoria do Vereador Dhener. Requerimentos Nº 024, de autoria do Vereador 
Dhener; Nº 025, de autoria do Vereador André. Após uso da tribuna pelos Edis, 
o Presidente informou das matérias que seriam colocadas em análise e 
votação: os projetos de lei de autoria do Poder Legislativo, Nº 004/2021, Nº 
005/2021, Nº 006/2021, foram aprovados por unanimidade. As indicações e os 
requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a 
ser tratado o senhor Presidente deu por encerrada a décima quarta sessão 
ordinária do ano de dois mil e vinte e um. Eu André Avelino Bezerra 
___________________________, secretário que a escrevi, subscrevo e assino 
juntamente com o Senhor Presidente José Dias Filho 
______________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


