ATA DA 33a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/10/2015
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dez horas,
reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense, nas dependências da
Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na
Avenida Bataguassú, 900, sob a Presidência do Vereador Benedito
Missias de Oliveira; Secretariado pelos Edis: Manoel Messias de Assis e
Donizete Nogueira Pinto; estando ainda presentes os vereadores: Luiz
Alberto Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Claudio Cezar
Paulino da Silva, Márcio Albino, Josias de Carvalho, Deoclécio Ricardo
Zeni e Alexandre Orion Reginato, Márcio André Scarlassara, Antônio
Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia. O Senhor Presidente declarou aberta
a Sessão Ordinária, invocando a proteção de Deus e convidando a todos
os presentes para a leitura de um texto bíblico; em seguida o primeiro
secretário fez a leitura do expediente - ata da trigésima segunda
sessão ordinária do dia 07 de outubro encontra-se à disposição dos
nobres pares na secretaria da Casa.

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:
Pedido de Informação nº 65/2015 de autoria do Vereador Dejalma
Marques de Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto
Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando que sejam prestadas
informações se existe algum projeto de captação de água (drenagem), nos
altos da Avenida Campo Grande, próximo ao bairro Harry Amorim Costa, e
caso exista, qual é o valor hoje estimado para a realização da obra, e se há
previsão para a sua execução. Em seguida o Senhor Presidente colocou em
discussão. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.
Pedido de Informação nº 66/2015 de autoria do Vereador Dejalma
Marques de Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto
Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando que sejam prestadas
informações se há alguma verba destinada para a implantação da rede de
esgoto no bairro Vila Alta. Em seguida o Senhor Presidente colocou em
discussão. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.
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Pedido de Informação nº 67/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar
Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para ao Senhor Moises Bento
Junior, Gerente de Receitas Municipal, solicitando informações acerca da
prestação de contas dos recursos resultantes da arrecadação das
prestações das alienações dos imóveis residenciais do Conjunto Habitacional
Harry Amorim Costa, conforme Lei Municipal nº 1.083/2002. Em seguida o
Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, que
foi aprovado por unanimidade.
Pedido de Informação nº 68/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto
Ávila Silva Júnior; expediente endereçado à Senhora Ana Alice Rorato
Guedes de Mendonça, Gerente do DETRAN de Naviraí/MS, solicitando que
seja informado a quantidade de veículos que serão impactados pela Lei n°
4.729, de 30 de setembro de 2015, que "Altera a redação da alínea "c" do
inciso I do parágrafo único do art. 152 da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro
de 1997, que dispõe sobre os tributos de competência do Estado", relativos
a isenção do pagamento de IPVA para veículos com mais de quinze e vinte
anos de fabricação, atendidos os requisitos da nova redação da alínea "c".
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em
votação, que foi aprovado por unanimidade.
Indicação nº 288/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de
Matos, com providências para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente
Municipal de Saúde, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente
Municipal de Obras, indicando que seja feita, uma reforma no Posto de
Saúde do bairro Sol Nascente, pois existem demasiados problemas, que
prejudicam e trazem desconforto a população. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
Moção de Congratulação nº 14/2015 de autoria do Vereador Josias de
Carvalho e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor
Vander Luiz dos Santos Loubet, Deputado Federal de Mato Grosso do Sul,
apresentando nossas congratulações pelo excelente trabalho que vem
realizando em nosso Município. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a moção apresentada.
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Moção de Congratulação nº 15/2015 de autoria do Vereador Donizete
Nogueira Pinto e Luiz Carlos Garcia; expediente endereçado ao Ilustríssimo
Senhor Doutor José Antonio de Carvalho Ferreira, Médico Ortopédico,
apresentando nosso respeito e admiração, pelo seu trabalho e méritos
conquistados, recebendo assim o titulo de Cidadão Sul-Mato-Grossense,
tendo como valia e consideração os seus longos anos de trabalho como
médico ortopédico, atendendo a todos com o maior apreço e carinho. Como
vereador e amigo particular, estendo o meu sincero agradecimento, pela
forma como cumpre seu papel social, e desempenha com brilhantismo o seu
trabalho. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que
encaminhasse a moção apresentada.
Voto de Louvor nº 1/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros
Edis; expediente endereçado aos Professores do Município de Naviraí,
apresentando a todos nossos agradecimentos pelo trabalho, dedicação e
comprometimento empregados no compartilhamento de educação e
conhecimento, de extrema relevância social, tendo em vista que são as
grandes riquezas que podemos adquirir no decorrer da vida. Enaltecemos aos
professores de nosso Município, e parabenizamos os por sua data
comemorada no dia 15 de outubro. Citamos os versos de Jean Carlos
Sestrem, que traduzem de forma tão brilhante o desafio que é ser
professor em nosso país: "Com a alma na ponta do giz e o coração entregue
ao saber, agradeço hoje e sempre nossos professores, porque no Brasil, ser
um mestre ainda é uma causa e não um reconhecido trabalho. Parabéns não
honra, precisamos dar mais aos que nos dão a base da vida." Em seguida o
Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção
apresentada.
Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Marcio Albino e
demais Edis; expediente endereçado a Ilustríssima Senhora Dra. Beatriz
Barbosa de Araújo, Médica Pediatra, apresentando nosso respeito e
admiração, pelo seu trabalho e méritos conquistados, recebendo assim o
titulo de Cidadã Sul-Mato-Grossense, tendo como valia e consideração os
seus longos anos de trabalho como médica pediatra, atendendo a todos com o
maior apreço e carinho. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a moção apresentada.
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Ordem do Dia
Votação do Projeto:
Projeto de Lei nº 35/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em
súmula: Autoriza o Poder Executivo a premiar os profissionais da Educação
Básica, na categoria de Gestor e Professor, da Rede Municipal de Ensino, que
obtiveram experiências pedagógicas bem sucedidas no ano de 2015, por meio
do Prêmio “Educador Inovador – Premiando Projetos de Sucesso” – 2ª
Edição, através da Gerência Municipal de Educação e Cultura, e dá outras
providências. Foi apresentado os Pareceres das Comissões de: Justiça,
Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; e Educação, Saúde e
Assistência Social; favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida
foi colocado em discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira e
única votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade.

TRIBUNA:
FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR MATHEUS BORNELLI DE CASTRO,
Diretor Geral da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica –
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul –
Campus Naviraí IFMS; Agradeceu a oportunidade de falar nesta Casa de
Leis e iniciou falando da motivação única de divulgar o Instituto Federal para
os Senhores Vereadores e para que fiquem sabendo que Naviraí possui mais
uma instituição de excelência no ensino e já está aberto o edital para o
concurso público docente e haverá concurso para técnicos administrativos, e
dessa forma o instituto federal campus Naviraí possuirá mais de cem
servidores sendo docentes e administrativos e atenderá um público regular e
presencial mais de mil e duzentos alunos. Então é uma instituição grande que
está chegando na cidade e tem muito a propiciar de melhorias e o intuito de
estar aqui e pedir o auxílio dos senhores vereadores e que saibam que o
instituto já se aportou aqui na cidade e já estamos trabalhando desde
meados de 2014, já tivemos a nossa primeira formatura de um curso de
curta duração, com a presença do Vereador Junior representando o Senhor
Benedito, e estamos com quatro turmas em andamento e a partir de 2016
terão duas turmas de nível médio integrado ao ensino médio conjugado com
técnico em informática e também a graduação em tecnologia e análise e
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desenvolvimento de sistemas, então duas turmas de nível médio, uma turma
de nível superior e além disso temos ofertas de curso de curta duração de
formação inicial e continuada, de pronatec, de educação de jovens e adultos
de forma profissionalizante chamado de Proeja, de cursos EAD e assim
sucessivamente, cursos subsequentes e concomitante. Só para deixar claro
que o instituto vem com a melhor das intenções de contribuir com a
sociedade naviraiense e essa sessão não poderia ser melhor, pois os
vereadores votaram essa moção aos professores da rede municipal e quer
deixar aqui a corroboração de que a educação de Naviraí já está sendo
reconhecida de forma muito dinâmica e positiva a nível estadual e nacional,
então parabéns aos senhores que apoiam a educação e pede apoio para a
educação tecnológica que pode garantir um futuro a muitos adolescentes e
jovens do nosso país e principalmente aqui em Naviraí, que é necessário essa
modalidade de educação e se coloca a disposição como servidor do instituto
federal; falou que estão planejando para o dia vinte e seis de outubro um
seminário de divulgação do instituto federal aqui na Câmara para mostrar
quais os cursos que pretendemos trazer para cá e o que a população pode se
beneficiar com o instituto federal e tirar quaisquer dúvidas que venham
precisar, então se coloca a disposição a toda população naviraiense para
maiores esclarecimentos.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MARCIO ALBINO.
Incialmente cumprimentou a todos e falou do dia dos professores que será
no dia quinze de outubro, e que é uma das profissões mais importante para
nós cidadãos, porque é por meio dos professores que se passa todo cidadão,
então enalteceu a todos pela importância desta data e fez uma homenagem
com uma poesia de um autor desconhecido: “Ser Mestre –
Ser mestre, tarefa difícil, mas não impossível.
Tarefa que pede sacrifício incrível.
Tarefa que exige abnegação.
Tarefa que é feita com o coração.
Nos dias de angústia, nas horas de fardo,
de tamanha luta, chegamos a nos questionar:
- Será, Deus, que vale a pena ensinar?
Mas bem lá dentro responde uma voz,
a quem nos entende e fala por nós:
A voz da nossa alma
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A voz do nosso eu
- Vale sim, coragem!
Você ensinando, aprende também.
Você ensinando, faz bem a alguém.
E vai semeando nos alunos seus
Um pouco de paz e um tanto de Deus.”
Agradeceu e desejou bom dia a todos.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO.
Inicialmente cumprimentou todos os presentes e falou do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Sul - Campus Naviraí e
falou que tem dois filhos que estudam na UFMT e que estão satisfeitos com
o ensino porque é um instituto especializado na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades, um ensino para toda
comunidade; em seguida falou que alguns moradores do Bairro Harry Amorim
Costa, o procurou porque querem renegociar a dívida que eles têm com a
prefeitura, no qual ele teve se informando e citou a Lei 1.261 de 2006 e
falou que podem se dirigir diretamente ao setor de arrecadação, falar com
qualquer funcionário que irão atendê-los na renegociação e que serão
notificados no momento, e assim poderão efetuar essa renegociação para
saldar os débitos com o município e ter os seus direitos, mas qualquer dúvida
dos moradores do Harry Amorim que venham nos procurar no gabinete para
maiores esclarecimentos, que estaremos orientando a todos. Falou ainda, das
reclamações dos moradores do Jardim Paraíso, sobre os buracos causados
pela chuva, que vem causando muitos transtornos, e comunicou que em
conversa com o prefeito, ficou sabendo que já estão tomando as devidas
providências para o referido bairro, e também para o recapeamento das ruas
danificadas pela chuva na operação tapa buracos com recursos que hão de vir
para o município em breve com a negociação com o governador do Estado,
então espera que o prefeito solucione o problema de fato, não
provisoriamente como tem feito. Agradeceu e se despediu.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA
SILVA JÚNIOR
Cumprimentou a todos e falou da importância do instituto federal não só
para o nosso município, mas para o País, porque faz parte de uma rede de
ensino técnico que completou no ano passado cento e cinco anos, e se
passaram tantos e tantos governos e é uma rede que vem dando
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oportunidade às pessoas para terem melhores condições de acesso ao
mercado de trabalho, então inevitavelmente nós precisamos fazer um
comparativo que até 2002 esta rede contava com exatamente 140 escolas
técnicas, em 2014 ao completar esse cento e cinco anos, chegou a marca de
562 unidades e tem a previsão de serem instalados mais 210 campus até
2018, então quer dizer ao Matheus que ele representa uma instituição de
funciona, e que teve a oportunidade de acompanhar a formatura das
primeiras turmas e que foi um momento de satisfação e de emoção. Esse
instituto é muito importante porque não olha só um segmento da sociedade,
consegue enxergar a adversidade da qual é formada a nossa sociedade
brasileira e naviraiense; deixa os parabéns e deseja sucesso e disse que
somos parceiros pela defesa constante da universidade federal que foi
conquistada a duras penas para município de Naviraí e entendemos que tanto
a universidade federal quanto o instituto federal precisam de apoio desse
legislativo, do executivo para que estejam cada vez mais forte e atendendo
mais pessoas e oportunizando melhores condições de vida para as pessoas.
Falou ainda do empenho e esforço do Senador Delcídio do Amaral do Partido
dos Trabalhadores, líder do governo no senado, tem tido um papel
fundamental diante destes momentos que os municípios têm reclamado e
falado das dificuldades a respeito das liberações dos recursos dos restos a
pagar que já foram empenhados nos anos passados e esse ano, temos tido um
esforço indispensável do Senador Delcídio no sentido de promover as
articulações necessárias para a liberação desses recursos. Na semana
passada tivemos a notícia de que foram liberados dois milhões e meio para
vinte e cinco municípios aqui do nosso Estado; na semana anterior já tinha
conseguido um recurso ainda maior para quatro municípios que também
estavam aguardando, porque as obras precisam dar segmento. E atendendo
os municípios, atende também a população para beneficiar a saúde, a
infraestrutura, o esporte, a educação e para o funcionamento do poder
público em cada município. O Senador Delcídio já tem uma história no
município de Naviraí, de um grande volume de investimentos, como a ciclovia
que já foi objeto de discussão no plenário dessa Casa, uma emenda
parlamentar de novecentos e oitenta e sete mil reais, que foi liberado no ano
passado e já iniciaram as obras, são dois trechos de ciclovia, um que vai do
Bairro Ipê até a rodovia para proporcionar melhores condições para os
trabalhadores do frigorífico JBS que vão de bicicleta correndo risco no
trânsito, terão agora mais condições de trafegar através dessa ciclovia. E a
outra ciclovia muito solicitada é que inicia no Trevo dos Tucanos até a
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universidade federal, onde já tivemos acidentes fatais, e ciclovia representa
modernização das cidades, onde parabeniza o Senador Delcídio por esse
empenho e Naviraí reconhece esse benefício que vem para a nossa população.
Por fim e não menos importante parabenizou aos professores e estendeu a
todos os servidores da educação, administrativos que também compõem essa
rede tão importante para cada um de nós, falou ser filho de professor,
esposo de professora e falou que mesmo que não fosse, reconhece a
importância dessa profissão e disse que nunca se esquece da frase que “nem
o Presidente da República pode entrar em uma sala de aula sem a autorização
do professor”. Então veja a importância que temos de valorizar essa
profissão seja na rede municipal, estadual ou na rede particular. Desejou
parabéns a todos os professores e falou que eles têm total e irrestrito apoio
dele às todas as lutas e bandeiras que forem levantadas por eles.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA
Desejou bom dia a todos e agradeceu ao Sr. Matheus, Diretor do Instituto
Federal, falando que são informações que vem nos auxiliar e agregar valores
à Educação. Agradeceu a Deus e parabenizou algumas pessoas em nome da
Senhora Luzia e do Senhor Valter, a sua assessora Sueli, o Vereador Fi da
Paiol, que estiveram junto com ele no Jardim Paraíso e fizeram uma parceria
para comemorar o dia das crianças, e também a Senhora Helena e o Senhor
Jurandir, assim como muitas outras pessoas que estiveram presentes na Rua
Aquidauana onde também fizeram uma comemoração com as crianças. Em
seguida falou do prêmio que fizeram a votação para ser instituído, em
relação aos professores, e como presidente da Comissão de Educação não
poderia deixar de ser favorável, porque é muito pouco pelo que se faz, as
pessoas até confundem, e acham que professor tem que educar o seu filho,
mas na verdade, a educação tem que vir de casa, porque professor tem que
instruir, dar conhecimento, dar cultura. Em seguida falou aos moradores da
Vila Industrial, sobre sua indicação solicitando a limpeza e o patrolamento
das ruas do referido bairro, e que o Senhor Prefeito garantiu que será feito
esse serviço. E falou sobre um acordo que o Governador do PSDB, nosso
Prefeito e nosso Deputado Onevan de Matos, estão pleiteando com a Sanesul
para serem trazidos muitos benefícios para Naviraí, assim como trazer no
mínimo duas indústrias, onde trarão emprego para nosso município, porque
uma cidade sem indústria, sem geração de emprego, vivendo só do comércio
não se desenvolve, porque temos que depender da arrecadação do nosso
município, e só indústria faz o dinheiro ficar aqui; temos mãos de obras para
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isso, temos vários órgãos competentes preparando pessoas para
trabalharem, mas se não tiver indústrias não adiante termos profissionais
formados, então sempre irá trabalhar para que Naviraí tenha no mínimo duas
indústrias, essa é sua contribuição como vereador e está a disposição de
todos. Agradeceu e desejou bom dia a todos.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MARCIO ANDRÉ
SCARLASSARA
Cumprimentou a todos e iniciou falando que usa a tribuna para fazer
esclarecimentos à população, sobre seu mandato, sua semana e que hoje
tivemos várias alegrias, onde começou cumprimentando os professores, em
nome do Senhor Paulo Hamilton, do professor Estácio Valentim, na
professora Sueli da Escola José Carlos da Silva, e falou que também é
professor de formação, onde exerceu sua profissão em São Paulo, então ele
tem um carinho especial por todos, porque sabe que a base de um jovem bem
sucedido é a educação. Falou ainda, deste mês de outubro que fala sobre a
prevenção do câncer de mama, outubro rosa, onde alerta as mulheres para
procurarem os postos de saúde, hospitais e que façam os exames
preventivos. Em seguida falou do Instituto Federal, onde Naviraí ganhou
muito com esses cursos, e pede que os pais procurem para saber sobre os
cursos, que é uma grande ferramenta que a nossa população ganhou para a
formação dos jovens, lembrando que não tem custo nenhum e quer que a
população passe a fazer parte desta grade escolar. Falou que a semana
passada entrou com um pedido e o presidente Dito cedeu e vai acontecer a
primeira audiência pública da saúde mental em Naviraí, e através do diretor
da Câmara, Senhor Sidnei estamos organizando uma grande audiência pública
para fazer esclarecimentos à população sobre a saúde mental, sobre o que é
um transtorno psiquiátrico, o que é esquizofrenia, o que é um dependente
químico, depressão, e que terá a participação de palestrantes de Campo
Grande, psiquiatra de Paranaíba e outros, para que seja feito um debate e
que a sociedade entendam melhor essas pessoas com problemas. Essa
audiência será também para a melhoria do atendimento do CAPS de Naviraí,
que já é referência no Estado de Mato Grosso do Sul. Falou ainda sobre a
inauguração do Corpo de Bombeiros neste mês, com uma sede moderna, e que
é uma conquista para Naviraí, e que atende também Itaquiraí, Juti e
assentamentos, e através do Major Moreira se coloca a disposição, e
comentou que em contato com a deputada Tereza Cristina juntamente com a
deputada Mara Caseiro, está conseguindo uma emenda para aquisição de um
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caminhão pipa para Naviraí e que estará presente na inauguração da sede,
juntamente com o governado do Estado. Ainda neste mês será feito um
mutirão da saúde em Naviraí com várias cirurgias, onde todos terão o apoio
necessário, e como sempre diz, Naviraí tem uma saúde boa, mas o problema é
que toda região se concentra aqui e sobrecarrega o nosso município, por isso
temos que apertar o governador para que o sonho de ter um hospital regional
se concretize. Falou que o seu gabinete está à disposição, principalmente aos
pais que tem filhos com dependência química, que estará orientando e
ajudando para encontrar um caminho para esse mal que aflige a sociedade.
Para finalizar agradeceu a presença nesta Casa de Leis, do Dr. José Pacher,
cirurgião de ortopedia, que faz parte da equipe médica de Naviraí e que tem
feito um grande trabalho, onde deseja que fique muito tempo por aqui.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE
OLIVEIRA
Que cumprimentou a todos e agradeceu a presença do Dr. Pacher e demais
pessoas; E em nome do Senhor Matheus, agradeceu e parabenizou a todos os
professores que educam nossos filhos no dia a dia. Falou do seu pedido de
informação que entrou hoje, e quer saber se existe algum projeto sobre
drenagem do Bairro Portinari que desova no Bairro Harry Amorim Costa e no
Jardim Eldorado, principalmente quando chove que vira uma calamidade, e vai
levando asfalto, principalmente na Rua Pérsio Antunes, então quer saber
para que seja dado um alívio aos moradores dos referidos bairros. Falou
ainda que leu uma matéria nas redes sociais, onde um morador do Bairro
Jardim Eldorado, falou que vereador não anda em bairro que não foi
asfaltado, e isso traz uma indignação, porque ele mesmo sempre está nestes
bairros onde encontra muitos outros vereadores, e inclusive ele mesmo mora
em um bairro onde não tem asfalto que é o Bairro Sol Nascente. Falou
também sobre uma indicação que foi apresentada no dia nove de abril, sobre
a possível construção de uma pista de caminhada calçada em torno do Bosque
Municipal e uma academia ao ar livre com baixo assinado pelos moradores, e
obteve a resposta de que já existe um projeto, e solicitou ao prefeito que
levasse esse projeto para Brasília e que falasse com o deputado Marun, que
não hesitou em atender a solicitação desse vereador, e disse que a próxima
emenda será destinada para a construção e que beneficiará o Eco Park,
Classe A, Royal Golf Residence, Condomínio Green Park, Green Ville
Residence II e Royal Residence, então esse benefício será construído. Falou
ainda sobre o pedido de informação da drenagem da Avenida Amélia Fukuda,
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e disse que já é um compromisso do governador em dar apoio através de um
acordo com o prefeito municipal. Sem mais desejou bom dia a todos.
FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR PAULINO
DA SILVA
Cumprimentou a todos que vieram prestigiar essa sessão e comunicou aos
moradores do Bairro Varjão que entrou com um pedido de informação para
saber da lei do desfavelamento e qual o montante do dinheiro para
beneficiar as dezoito famílias do referido bairro que estão em vivendo em
calamidade. Falou da alegria do dia de ontem, que foi um dia muito festivo e
gratificante, fazendo a festa das crianças com brincadeiras, brindes e
doces, onde esteve com o vereador Donizete Nogueira, no Jardim Paraíso; no
Vila Nova com o Senhor Giovane presidente do bairro, e no Odércio. Falou
que sempre estará visitando os bairros e tentando solucionar os problemas
para que a nossa cidade fique melhor e mais alegre. Agradeceu a todos e
desejou bom dia.
O Senhor Benedito Missias parabenizou a todos os professores pelo dia 15,
mas disse que os professores merecem parabéns todos os dias, e ele sabe
por ter convivido 35 anos casado com uma professora no qual Deus já levou,
e em sua segunda união se casou também com uma professora, e temos que
reconhecer o esforço de cada professor que além de educação escolar e
cultural, tem que ajudar na educação familiar buscando soluções. Desejou
sucesso a todos. Parabenizou as comemorações da Padroeira do Brasil, Nossa
Senhora Aparecida, e também a todos que contribuíram nas comemorações
do dia das crianças, como entidades, lideranças e bairros que fizeram o dia
dessas crianças mais felizes. Agradeceu a Deus e desejou bom dia a todos.
Nada mais a tratar na presente sessão, o Senhor Presidente deu por
encerrada, e para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, primeiro
secretário lavrei a presente ata, que vai por mim e o Presidente assinado.

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, aos treze dias do mês de outubro do ano de
dois mil e quinze.
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