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Durante a sessão ordinária, realizada na noite de segunda-feira,

16 de dezembro de 2014, a última sob seu

comando, o atual presidente da Câmara Municipal de Nobres, vereador Joilson da Costa
(Sdd), aproveitou para agradecer aos seus pares pela oportunidade de dirigir a Casa. Mesmo
sem tanta experiência, Joa (codinome que o popularizou) acredita que agiu com tranquilidade
na condução da Casa de Leis, conseguindo saldar compromissos assumidos e não honrados
pelo presidente afastado. “Vamos deixar dívidas porque não conseguimos pagar todas as
despesas que recebemos, mas acredito que boa parte delas foi paga”, destacou Joa. Citou que
o colega Manoel Fermino Pinho (DEM) também pagou a diversos credores, por dívidas
herdadas, enquanto exerceu a interinidade até boa parte de julho de 2014. (Foto: Vereador
Joilson da Costa (Sdd) - Tribuna de Nobres/Arquivo).

O presidente atual vem exercendo mandato tampão, desde 28 de julho deste ano. Entre abril
até 28 de julho deste ano, quem exerceu a presidência da Câmara Legislativa em caráter de
interinidade, foi o vereador Manoel Fermino Pinho (DEM). Durante a realização da sessão
extraordinária para escolha do novo presidente, o único nome apresentado foi o do vereador
Joilson da Costa (Sdd), referendado com nove votos, um contra e uma abstenção, por
ausência.
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De 28 de julho até 31 de dezembro de 2014, Joilson da Costa exercerá a presidência da Casa
de Leis e foi ele (Joilson) quem convocou nova sessão extraordinária, em atenção a uma
solicitação da Comissão Investigativa, para o dia 31 de julho de 2014, antecipada que foi da
data inicial, prevista para 04 de agosto. Data considerada histórica, que culminou com a
cassação de mandato de um vereador, Rállide Andrade (PDT). Esse fato foi destacado pelo
parlamentar do Solidariedade durante o uso da tribuna, quando agradeceu aos colegas pelo
apoio que recebeu enquanto dirigiu a Câmara Legislativa.

Uma sessão extraordinária, mais de caráter solene e de confraternização, está prevista para o
dia 22 deste mês, a partir das 10:00 horas, conforme o presidente Joilson da Costa. Ainda, ao
fazer uso da palavra, Joa falou sobre a escolha do novo líder do governo na Casa, vereador
Silvestre da Silva Campos (PR), “acertadamente”, conforme afiançou.

Como o momento foi em tom de despedida, Joa agradeceu a colega Neidinha (PP) por ter
avaliado como positiva a sua gestão.

De outro lado, Joa Costa solidarizou-se com o colega Flávio Rondon, também do Solidariedade
(quanta redundância!), na polêmica questão das postagens na rede social, consideradas
ofensivas e de cunho pessoal contra determinados vereadores. De acordo com Joa, “não
merecem crédito”, por saber de quem parte.
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