ATA DA 42a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/12/2015

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às
dezenove horas e trinta minutos, 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: Deoclécio Ricardo Zeni, Luiz Alberto
Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Claudio Cezar Paulino
da Silva, Márcio Albino, Josias de Carvalho, Márcio André Scarlassara,
Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia, estando ausente o Vereador
Alexandre Orion Reginato, que foi apresentado o atestado médico. Em
seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e
invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a
leitura de um texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a
leitura do expediente - ata da quadragésima primeira sessão ordinária
do dia sete de dezembro, encontra-se à disposição dos nobres pares na
secretaria da Casa; Foi apresentado C.I. nº 24/2015 de 14 de dezembro
de 2015, do Diretor de Controladoria Rodrigo Gazette de Souza,
referente cópia do balancete do mês de novembro do corrente ano, para
eventual apreciação em plenário, conforme artigo 33, parágrafo VII do
Regimento Interno desta Casa de Leis.
Foi apresentado Relatório final da Comissão Especial, nomeada através
da Portaria n° 097/2015, através de Requerimento de denúncia
apresentada em Sessão Ordinária do dia 03 de agosto do corrente ano,
de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein e outros Edis. Em seguida
procedeu-se pela Leitura do Relatório final, no qual opinou pelo
arquivamento da denúncia ora apresentada. Em seguida o Senhor colocou
em discussão o Relatório Final. Logo após, o senhor Presidente colocou
em votação o referido Relatório por voto nominal e arquivado por
unanimidade, no momento da votação nominal, o Vereador Josias de
Carvalho não encontrava-se no Plenário desta Casa de Leis.
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:

Requerimento nº 135/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva
Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Messias
de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que seja
marcada uma data para a realização da Primeira Audiência Pública com o
tema "Agricultura Familiar e Reforma Agrária". Em seguida o Senhor
Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, foi aprovado
por unanimidade.
Indicação nº 366/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de
Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus,
Gerente Municipal de Obras, indicando que sejam colocadas lixeiras e
contêineres comunitários em todos os bairros, a fim de facilitar a coleta de
lixo. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que
encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 367/2015 de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Klein e
Dejalma Marques de Oliveira; 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 a construção
de garagem (cobertura) para as ambulâncias no Hospital Municipal de
Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que
encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 368/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de
Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas
Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que sejam colocadas
urgentemente sinalizações de alerta, nas ruas que foram interrompidas pela
erosão, no bairro Vila Alta e Jardim Paraíso. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
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Apresentação de Projetos

Projeto de Lei nº 49/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em
súmula: Altera a redação do art. 1º e do § 1º, da Lei nº 1.699 de 11 de abril
de 2013, que “Autoriza a doação de área de terras com 1.589,77m²,
localizada no Distrito Industrial denominada Lote 05 da Quadra “W”, para
a empresa W. Stabenow e Cia Ltda-ME”, e dá outras providências. O
Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação,
entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os
devidos pareceres.
Projeto de Lei Complementar nº 11/2015 de autoria do Executivo
Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo, e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao
plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às
comissões para analisar e dar os devidos pareceres. A solicitação do
prefeito para ser apreciado em regime de urgência em sessão
extraordinária, foi rejeitada por unanimidade.
Projeto de Lei Complementar nº 12/2015 de autoria do Executivo
Municipal; que em súmula: Altera a Lei Complementar nº 132, de 11 de
janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura
Municipal de Naviraí, alterada pelas Leis Complementares nºs 167 e 172 de
2015; e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário
se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões
para analisar e dar os devidos pareceres. A solicitação do prefeito para ser
apreciado em regime de urgência em sessão extraordinária, foi rejeitada
por unanimidade.

3

Ordem do Dia

Votação do Projeto:
Projeto de Lei nº 33/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em
súmula: Institui e regulamenta a distribuição de materiais gratuito e auxilio
as pessoas físicas, e dá outras providências. Foram apresentados os
Pareceres das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação com emenda
modificativa e aditiva; Finanças e Orçamento com voto contrário do
Vereador Josias de Carvalho; e Educação, Saúde e Assistência Social;
favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em
primeira e única discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira e
única votação o referido Projeto, que foi aprovado com as emendas
apresentadas. O Vereador Josias de Carvalho emitiu relatório pela rejeição
do projeto e votou favorável ao mesmo.
Projeto de Lei Complementar nº 10/2015 de autoria do Executivo
Municipal; que em súmula: Dispõe a utilização de depósitos judiciais e
administrativos em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em
processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,
para os fins que específica. Foram apresentados os Pareceres das Comissões
de: Justiça, Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento favoráveis a
aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira
discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira votação o referido
Projeto, que foi aprovado com voto contrário dos Vereadores Marcio André
Scarlassara, Marcio Albino, Antonio Carlos Klein e Josias de Carvalho.

PROJETOS EM TRAMITAÇÃO

Projeto de Lei nº 20/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em
súmula: Dispõe sobre autorização para transformação em mão única de
Ruas, nos trechos determinados, constantes da planta geral da cidade de
Naviraí-MS, e dá outras providências.
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Projeto de Lei Complementar nº 9/2015 de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: Regulamenta o comércio ambulante de alimentos
no Município de Naviraí, e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2015 de autoria do Vereador Manoel
Messias de Assis e demais Edis; que em súmula: Concede Título de Cidadão
Naviraiense ao cidadão que específica. (Major QOBM Senhor Waldemir
Moreira Júnior, Comandante do 6º Sub Grupamento de Bombeiros Militar).
Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2015 de autoria do Vereador Manoel
Messias de Assis e outros Edis; que em súmula: Concede Título de Cidadão
Naviraiense ao cidadão que específica. (Paulo Roberto Augusto
Nepomuceno)
Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2015 de autoria do Vereador Márcio
André Scarlassara e outros Edis; que em súmula: Concede Título de Cidadão
Naviraiense aos cidadãos que específica. (Excelentíssima Senhora Tereza
Cristina Correia da Costa Dias, Deputada Federal, Excelentíssima Senhora
Mara Elisa Navachi Caseiro, Deputada Estadual e Excelentíssimo Senhor
Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida, Juiz de Direito da Vara Criminal de
Naviraí).
Projeto de Lei nº 16/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e
outros Edis, que em súmula: Dispõe sobre os critérios para a implantação de
estacionamentos e abertura de passagem para veículos nos canteiros
centrais das vias públicas do município de Naviraí.
Projeto de Lei nº 18/2015 de autoria do Vereador Cláudio Cezar paulino
da Silva, que em súmula: Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento
exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e
escolas de ensino fundamental e médio, no Município de Naviraí, e dá outras
providências.
Projeto de Lei nº 20/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de
Oliveira e outros Edis; que em súmula: Dispõe sobre a transformação em
mão única das ruas que menciona.
5

Projeto de Lei nº 25/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de
Assis, que em súmula: Dispõe sobre a capacitação e a orientação dos
servidores das creches do Município para prestação de primeiros socorros.
Projeto de Lei nº 26/2015 de autoria do Vereador Márcio André
Scarlassara, que em súmula: Dispõe sobre a proibição de rebaixamento de
canteiro em toda a extensão da Avenida Mato Grosso, na cidade de Naviraí,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Lei nº 27/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de
Assis, que em súmula: Institui o prêmio “Professor do Ano”, no município de
Naviraí-MS e dá outras providências.
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2015 de autoria do Vereador
Antonio Carlos Klein e outros Edis; que em súmula: Altera os incisos I, II,
III, IV e V, do parágrafo 2º, do artigo 28, da Lei Orgânica do Município de
Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul.
Veto total do Executivo Municipal ao Projeto de Lei nº 17/2015 de autoria
do Vereador Josias de Carvalho e outros Edis, que em súmula: Altera a
redação dos arts. 1º, 2°, e 3º, e acrescenta o paragrafo único ao art. 2º da
Lei nº 1.169, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre a instituição do
“Encontro da Paz”, no âmbito do município de Naviraí, e dá outras
providências; por patente o vício de inconstitucionalidade material
decorrente da violação ao art. 19, I da CF.
Todos aguardando os pareceres das comissões.

TRIBUNA:

FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR DEOCLÉCIO RICARDO
ZENI – cumprimentou a todos e desejou um feliz natal e um próspero ano
novo; falou do momento difícil que estamos vivendo na nossa sociedade e
pediu aos moradores de Naviraí que ajudem na campanha contra a dengue
devido a gravidade, e se todos ajudar os beneficiários seremos nós mesmos.
Falou do projeto sobre o empréstimo que o Prefeito quer fazer e entendeu
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não haver problema nenhum, se sair o prefeito poder aplicar na compra de
máquinas, ele diz ser favorável por ser bom para o município, e pede que
invistam na compra de caminhões de lixo. Pediu desculpas aos companheiros
se por algum momento tenha se excedido ou se não foi coerente nas sessões
e diz que espera que no próximo ano essa câmara consiga fazer muito mais
pelo município, porque este ano pegaram uma câmara tumultuada, mas mesmo
assim conseguiram economizar dinheiro e devolver seiscentos mil para a
prefeitura.
FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR LUIZ CARLOS GARCIA –
cumprimentou a todos e fez um agradecimento a Caravana da Saúde,
parabenizou o Governo Estadual pelo belo projeto, e que através da
Secretaria de Saúde fizeram uma campanha de sucesso, envolvendo os
funcionários e muitas pessoas da cidade; fez um relato dos atendimentos de
diversas áreas, e diz que espera que sirva de exemplo para mudar algumas
condutas pela forma que as pessoas foram atendidas e ficaram bem
satisfeitas, principalmente com a questão da cirurgia de cataratas. Disse
ainda que a saúde é a parte mais importante; e devido o momento que
estamos vivendo, com tantas crises, este foi um momento muito importante.
Desejou feliz natal, um ano cheio de alegria, de muita saúde, muita paz e que
no ano que vem possamos prosperar muito na área de obras.
FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR PAULINO
DA SILVA – cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por este ano de
2015, que foi uma conquista estar aqui e trabalhar pelo povo. Agradeceu a
todos os envolvidos que trabalharam na caravana da saúde, que para Naviraí
foi um marco. Falou que 2015 foi um ano de mudança em sua vida, e que está
fazendo o melhor que pode para cada uma das pessoas; agradeceu aos
presidentes dos bairros que o acolheu com muito carinho, confiando em seu
trabalho. Desejou feliz natal e que Deus possa estar no coração de cada um
para fazer cada vez mais o bem a todos, e que o ano de 2016 seja um ano
melhor para cada um de nós, que possamos realizar nossos sonhos. Deseja
estar trabalhando junto com a população fazendo o melhor para a cidade.
Agradeceu a sua mãe por sempre estar ao seu lado, incentivando para que
sempre fosse uma pessoa do bem. Agradeceu ainda às pessoas das fazendas
que acreditaram em seu trabalho e aos demais que votaram nele. Desejou um
ano novo melhor para todos.
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FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE
OLIVEIRA – cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais essa
oportunidade e a todos que o acompanharam e acreditaram em seu trabalho.
Disse que não foi um ano bom para Naviraí devidos a muitas tristezas
ocorridas, como o fechamento da usina, onde muitas pessoas ficaram
desempregadas. Problemas com as chuvas não só no nosso município, mas
praticamente em todo o Estado, com mais de oitenta pontes que caíram no
decorrer dessas chuvas e que prejudicou muita gente. Falou que a partir do
ano que vem os problemas do Bairro Vila Alta, serão resolvidos; sobre o
Bairro Jardim Paraíso, a gratidão maior é ao Deputado Geraldo Resende, que
é o responsável de quarenta por cento da pavimentação e drenagem; e que
conseguiu com o deputado federal Marun, um milhão e quinhentos mil reais
para pavimentação do Jardim Paraíso; através dos seus pedidos os
deputados vão se conscientizando da situação dos nossos moradores e vamos
atendendo as demandas. Desejou feliz natal e feliz ano novo a todos, e que
no ano de 2016 seja melhor que este ano e que tenhamos as portas abertas
para a felicidade.
FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN
– cumprimentou a todos e falou que no decorrer deste ano foram colocadas
várias questões do interesse da população, com críticas e sugestões, e
procuramos desenvolver um trabalho que fosse sempre, em busca de
melhorias para a população, da aplicação do dinheiro público e principalmente
do resgate da credibilidade desta Casa de Leis, devido os acontecimentos de
2014 da Operação Athenas. Levamos a cabo várias comissões, renovamos
toda a câmara e fizemos a renovação de vários dispositivos do regimento
interno, encerramos o ano com bom trabalho e vamos depois desse recesso
trabalhar com mais ânimo ainda para a população de Naviraí. Falou que sexta
passada teve a visita em Naviraí do Deputado Federal Dagoberto Nogueira,
que é presidente regional do PDT e tivemos também a visita do Deputado
Estadual Jorge Takimoto, que se fizeram presente em uma reunião do PDT –
Partido Democrático Trabalhista de Naviraí, onde foram feitas filiações de
várias pessoas e discutimos os rumos da política para o próximo ano para
Naviraí e aproveitou este final de ano para renovar o convite para a
população de Naviraí, e dizer que as pessoas de bem que quer participar da
política com ética, com honestidade, com postura cristã, que venham neste
próximo ano para termos um grupo bastante seleto de pessoas candidatas na
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próxima eleição para vereadores e prefeito; e que estamos de portas
abertas para filiação no PDT, devido a prorrogação até o mês de março.
Desejou a população de Naviraí um feliz natal, que seja um natal abençoado,
com bastante fartura e principalmente com muita saúde e que não nos
esqueçamos que o verdadeiro aniversariante deste dia é Jesus Cristo.
Façamos nossas preces de agradecimentos e pedidos para que 2016 seja
bastante profícuo, com saúde e prosperidade para toda população de
Naviraí. Que Deus abençoe a todos.
FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO cumprimentou a todos e falou que é momento de agradecer por mais um ano.
Um ano completamente diferente para vários colegas que aqui estão
principalmente para mim. Um ano de grandes mudanças, de ganhos e de
perdas, enfim um momento de agradecer a Deus por mais um momento que
nos proporcionou, ficou feliz porque este ano de 2015, Deus pode dar a
possibilidade de poder representar o povo dessa cidade juntamente com os
colegas nesta Casa de Leis, onde procuramos fazer o melhor para Naviraí,
desde economias com cortes de diárias, das verbas de gabinetes,
proporcionando uma economia considerável da qual repassamos para a saúde
e que no final ainda terá mais um pouco. Ele procurou neste ano
corresponder as necessidades que o cidadão de Naviraí tem, que podem
confiar neste vereador, que está aqui para representa-los de maneira
verdadeira. Desejou um feliz natal a todos os cidadãos naviraienses, que
todos estejam com a família, demonstrando o amor do qual Jesus nos
mostrou. Desejou também nesta última sessão ordinária um feliz 2016 e que
no próximo ano seja de novas conquistas e que os nossos objetivos possam
ser alcançados e que juntamente com os nossos colegas nesta Casa de Leis,
possamos fazer o melhor para Naviraí, proporcionando assim melhores
condições de vida a população. Agradeceu a Deus a oportunidade de poder
servir a sua cidade.
FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. JOSIAS DE CARVALHO –
cumprimentou a todos e comentou sobre caravana da saúde, dizendo que foi
um trabalho importante que o governo fez dentro do município, atendendo
muitas pessoas de fato, onde sanou os problemas de doenças dos nossos
munícipes. Parabenizou a atitude do governo com esse projeto, que é a
caravana da saúde. Mas como ele já disse em outra reunião, essa caravana é
paliativa, e devido os impostos que pagamos, teríamos que ter um hospital
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regional com equipamentos, especialidades variadas de médicos para estar
atendendo no dia a dia, ter uma estrutura consolidada, isso sim, estaria
correspondendo os nossos impostos. Finalizando falou que é um momento
festivo e que possamos ter em nossos corações a paz que Deus que nos dá
através de Jesus Cristo, que é o verdadeiro motivo desta festa. Devemos
ter um coração grato a Deus. E que estamos nesta Câmara para atender o
povo de Naviraí, para lutar por nossa sociedade para uma Naviraí melhor e
que Deus possa abençoar todos nós.
FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. LUIZ ÁVILA SILVA JÚNIOR –
cumprimentou a todos e deu as boas vindas a nova gerente de
desenvolvimento econômico pela nomeação e posse, Senhora Valdenice de
Oliveira, pessoa que conhece há muito tempo e sempre militou nos
movimentos sociais, teve uma experiência muito positiva quando foi gerente
do desenvolvimento econômico na prefeitura de Itaquiraí e chega com uma
bagagem muito grande em Naviraí, com plenas condições de imprimir um novo
tempo, um recomeço para nossa gerência de desenvolvimento econômico que
tanto precisa de uma atuação forte e planejada. Então deseja sucesso e
bênçãos a Professora Valdenice e parabeniza o prefeito Léo que acertou na
escolha. Falou que hoje é a última sessão ordinária, mas a câmara não para, e
que amanhã terá uma sessão extraordinária, para a primeira votação do
orçamento, na quarta terá mais uma, no dia vinte e um também, então avisa a
população que continuamos com o trabalho, com debates, discussões de
forma harmônica. Ressaltou ainda, que foram apresentadas duas emendas ao
orçamento que serão discutidas amanhã, uma que é o pleito do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, o qual é o presidente, e fizeram três
solicitações, a primeira, é a construção da rampa de embarque e
desembarque do Rio Amambaí, sonho antigo da população reivindicada por
diversas vezes, onde já temos o projeto pronto, e estamos garantindo os
recursos para poder fazer com que essa obra aconteça; a segunda é a
confecção do plano de manejo de um dos nossos parques municipais, que é a
condição para que nós recebamos um recurso maior a título de ICMS
Ecológico; e a terceira e talvez a mais importante, é a implantação da coleta
seletiva no nosso município. Já passou da hora de termos, a preocupação com
os resíduos é pauta presente e recorrente, então temos que ter essa
preocupação através do orçamento. A segunda emenda foi sobre uma
questão que travamos no inicio do ano para garantir maiores recursos para
apoio aos estudantes universitários que estudam fora da cidade, sabemos
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que a prefeitura já ajuda com aproximadamente setenta e quatro mil reais
por mês, e nós estamos ampliando esta dotação e vamos discutir com o
prefeito para atender aqueles que não conseguiram ser atendidos este ano e
a demanda é sempre crescente. Falou que estamos finalizando um ano muito
difícil, de muitos embates, de muitas discussões, muitas responsabilidades e
desejar a toda população de Naviraí e todos que nos ouve um feliz natal, um
próspero 2016, que nós consigamos fazer mais do que fizemos este ano, que
o Natal seja um momento de alegria, de união, de reflexão para todas
famílias e que todos juntos consigamos abraçar nosso município e colocar
Naviraí nos trilhos do desenvolvimento, da justiça social, da paz e homens de
boa vontade.

FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. DONIZETE NOGUEIRA –
cumprimentou a todos e desejou um final de ano abençoado, um feliz natal e
próspero ano novo, e agradeceu sua família por tê-lo suportado neste ano,
devido não ser fácil trabalhar na vida política porque não tem horário para
nada; pediu desculpas pelas falhas. Agradeceu em nome do Sidnei Vieira a
todos os funcionários da Câmara, que nos auxilia. Desejou feliz natal às
pessoas dos sítios e fazendas e toda população, desejando paz para termos
saúde e Deus no coração. Agradeceu o Governador Reinaldo Azambuja pelo
excelente trabalho feito com a caravana da saúde e a todos que
colaboraram, como o prefeito Léo pela parceria, ao Deputado Onevan de
Matos que sempre zelou pela saúde de Naviraí e região e dizer que fizemos
uma boa parte esse ano, e que o ano que vem vai continuar trabalhando em
prol da população. Falou sobre o fechamento da usina onde deixou
desempregos, e diz que sua preocupação é trazer indústrias para nossa
cidade e que Deus abençoe que aconteça, porque nossa dignidade é o
trabalho. Aproveitou para agradecer a Sueli e o Ivo pela parceria e disse que
vão continuar juntos. Falou sobre a votação do projeto que irão beneficiar
algumas crianças, pessoas adultas e disse que fica feliz pelas pessoas que
atenderam seu pedido. Porque não é um pedido político, é de consideração
pelas pessoas mais necessitadas. Agradeceu a Deus por mais esta noite, pelo
trabalho findado e que tenhamos uma semana abençoada.
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FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. MANOEL MESSIAS DE ASSIS – que
cumprimentou a todos em especial ao Sidnei onde agradeceu por seu tempo
de serviço, experiência, sua simplicidade, e que tem auxiliado muito bem essa
Casa de Leis. Aproveitou para agradecer primeiramente a Deus, que deu
condições físicas para que pudéssemos chegar ao término de mais um ano e
deseja que toda a população de Naviraí e todas as pessoas tenham um final
de ano com muita paz, com muita alegria e principalmente com muita saúde.
Na simplicidade do conhecimento que tem da política, infelizmente não vê
com boas perspectivas que o ano que vem será um ano maravilhoso
politicamente falando. Claro que o seu desejo quer que todos tenham um
2016 maravilhoso, mas a situação política e econômica deste País a qual
chegamos, fruto da ganância pelo poder, porque partido nenhum é dono do
poder, mas infelizmente a mentalidade de alguns políticos é de se
perpetuarem no poder e escravizar as pessoas, e o fruto desta ganância pelo
poder, pelo dinheiro é que nós estamos vivendo numa situação extremamente
atípica, a corrupção sempre existiu, mas infelizmente de alguns anos pra cá
as coisas se tornaram tão exacerbada, tão extraordinária, tão cara de pau,
porque querem se perpetuar no poder, institucionalizaram a corrupção neste
País, claro que com raríssimas exceções temos ainda pessoas de
credibilidade, pessoas bem intencionadas e pessoas que desejam colocar
esse País nos trilhos, como é o caso do Juiz Sérgio Moro, que vem fazendo
um grande trabalho, o Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da
República que vem fazendo um grande trabalho. Aqui a gente preza pela
moralidade e costuma dizer que o ser humano erra, mas jamais colocar a mão
no dinheiro público que é do povo. Tanto que já devolvemos dinheiro para a
prefeitura e temos em torno de quinhentos mil ou mais para devolver, num
montante de quase um milhão e cem mil reais em um ano de economia desta
Casa, então aqui estamos trabalhando seriamente e querendo ser cada dia
melhor, nós mesmos fiscalizamos e ponderando as nossas atitudes e
pensando muito no que vamos fazer nesta Casa, então para chegarmos onde
chegamos é porque esta Casa tem trabalhado com ética, com
responsabilidade e tem procurado a cada dia fazer um trabalho sempre
melhor para a população de Naviraí e vamos continuar nesse ano de 2016.
Para finalizar mais uma vez deseja um feliz natal e anseia por um ano novo
bom para todas as pessoas. Agradeceu aos funcionários e vereadores desta
Casa, enfim um término de ano muito bom e maravilhoso e acima de tudo com
a presença de Deus em cada coração e desejou boa noite a todos.
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FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
– falou das convocações para as sessões extraordinárias e fez
agradecimentos, primeiramente a Deus por ter proporcionado saúde até aqui
e falou que tem certeza que irá até o final deste exercício de 2015,
tranquilo com as contas redondas. Agradeceu aos vereadores que
contribuíram e o ajudaram a conduzir essa câmara, assim como todos os
funcionários. Agradeceu aos naviraienses que fizeram orações para que
todos fizessem um bom trabalho, à sua família que entende os horários de
trabalho e para finalizar desejou feliz natal e próspero ano novo a todos
naviraienses, às todas as famílias e que Deus abençoe a todos.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a
sessão, 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 quatorze dias do mês de dezembro do ano
de dois mil e quinze.
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