SECRETARIA

ATA DA 31a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/09/2016

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezesseis, 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: Donizete Nogueira Pinto e Manoel Messias
de Assis; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos
Klein, Alexandre Orion Reginato, Claudio Cezar Paulino da Silva,
Deoclécio Ricardo Zeni, Dejalma Marques de Oliveira, Josias de
Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia, Márcio
Albino e Márcio André Scarlassara. 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
Sessão Ordinária realizada no dia vinte de setembro do ano de dois
mil e dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na
secretaria da Casa.

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:

Requerimento nº 127/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio
Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, o Senhor
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Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Finanças, com
cópia para Ministério Público Federal de Naviraí, requerendo relatório
de todas as despesas já efetuadas com a construção da nova pista de
Skate, com indicação dos fornecedores, data da compra e valor. Que
colocado em discussão, usou a palavra o vereador Klein, falando que
foi afixada uma placa no local da reconstrução da pista de skate, no
valor superior a trezentos mil reais com recursos oriundos da União
Federal, e pelo que foi feito até agora, não gastou tanto assim, nem
mesmo banheiro foi edificado no local, então está requerendo
relatório das despesas que foram até agora efetuadas com indicação
de data das compras, do valor e quem foi o fornecedor para que
possamos fazer um levantamento e verificarmos se o dinheiro, que é
oriundo do pagamento dos impostos da população, que foi para a união
e repassou para o município para essa construção, estão sendo
realmente bem aplicados, se as informações não forem condizentes
com a construção que está sendo feita, então tomaremos as
providências necessárias. Em seguida o Senhor Presidente colocou em
votação o referido requerimento, que foi aprovado por unanimidade.
Pedido de Informação nº 34/2016 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor
Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Finanças, o
Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente do Núcleo de Manutenção e
Controle de Veículos e Máquinas, com cópia para Ministério Público
Estadual afeto à defesa do Patrimônio Público, solicitando relatório
de todos os pagamentos feitos à Retificadora Primor da cidade de
Guaíra, PR, referente a retifica e reforma de motores dos veículos do
município por aquela empresa, com a indicação de qual veículo foi
reformado e data da solicitação dos serviços, orçamento, valor e
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pagamentos efetuados. Que colocado em discussão, usou a palavra o
vereador Klein, falando que esteve em contato com pessoas do setor
de retífica de motores de nossa cidade e a reclamação de todos eles
é muito grande no sentido de que este setor em Naviraí não está
sendo prestigiado na realização de serviço para o município, quando
tem um motor para ser retificado ele é encaminhado para Guaíra,
sendo que em Naviraí o custo seria em torno de três a oito mil reais
no máximo, enquanto em Guaíra sabemos que está sendo pago em
torno de trinta e cinco mil reais para fazer um motor de um caminhão
ou de ônibus; então existe uma insatisfação muito grande desse setor
e em face dessas informações de valores superfaturados na reforma
de motores, temos que obter essas informações oficiais da
prefeitura, porque se for real esse gasto excessivo na retífica de
motor e com desprestígio do setor de serviços em Naviraí, nós
possamos tomar as providências necessárias. Em seguida o Senhor
Presidente colocou em votação o referido requerimento, que foi
aprovado por unanimidade.
Indicação nº 173/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar
Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor
Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, o Senhor
Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos
Serviços Urbanos, indicando que seja viabilizado com máxima
urgência, o reparo na pavimentação asfáltica nas ruas Glória e Flórida,
ruas próximas ao antigo Laticínio. O Vereador autor usou a palavra e
informou que as ruas próximas estão sendo pavimentadas, e por isso
está solicitando que seja feito também nas ruas referidas devido o
barro que se forma quando chove, causando muitos transtornos para
quem mora ou passa por ali. Com a palavra o vereador Benedito que
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disse que já havia solicitado diretamente na gerência de obras, mas
sem ser no papel, e foi informado que já estava na programação para
serem asfaltadas, então só resta aguardar. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
Indicação nº 174/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira
Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Badih
Selem, Gerente Municipal de Vigilância em Saúde, o Senhor Flávio
Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que
seja providenciada a colocação de lixeiras com tampas abauladas em
todas as escolas e creches do município de Naviraí. O Vereador autor
usou a palavra e disse que em suas andanças pelas ruas da cidade
notou que deveria ser mudado o modo de condicionamento dos lixos e
espera ser atendimento o mais rápido possível. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
Indicação nº 175/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira
Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Cleci
Fortunati Souza, Gerente Municipal de Assistência Social, o Senhor
Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura,
o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras,
indicando que seja implantado um centro de integração e apoio aos
deficientes auditivos, com pessoas aptas e capacitadas para o
atendimento dos mesmos, que possa viabilizar e inserir os portadores
de deficiências auditivas no mercado de trabalho. O Vereador autor
usou a palavra e disse que todos têm o direito de serem bem
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atendidos, e com referência a lei de sua autoria implementada no ano
passado, que deu a possibilidade para cinquenta famílias de Naviraí de
serem inseridos no mercado de trabalho, pede ajuda de todos os
vereadores e do prefeito para que agilize a implantação de uma
central de atendimento a essas pessoas. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
Indicação nº 176/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino
da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Roberto
Pedro da Rocha, Gerente do Núcleo de Trânsito, o Senhor Flávio
Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que
seja viabilizado, com máxima urgência, a sinalização de todos os
redutores de velocidade, com a pintura dos "quebra-molas" e
implantação das placas. O Vereador autor usou a palavra e disse que
só está fazendo esse pedido devido ter acontecido dois acidentes de
motos na tarde de sábado por falta de sinalização dos quebra-molas;
no qual gera despesas até para a saúde no município. O Vereador
Dejalma fez um aparte e informou que quando se constrói o quebra
mola automaticamente a placa de sinalização é colocada, mas os
vândalos e as retiram pelo simples prazer de fazer arruaças, e
solicita a população para que não faça esse dano com o patrimônio
público, porque tem vidas em jogo. O Vereador Manoel fez um aparte
e disse que tem cuidar não só do centro da cidade, mas também dos
bairros, quando tem quebra mola não tem pintura e nem placa
sinalizando para orientar a todos, então pede ao poder público para
que faça sua parte. O Vereador Josias fez um aparte falando que é
louvável essa indicação por ter vidas em risco e que é um desleixo do
por público no que tange a manutenção dos quebra-molas. Em seguida
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o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a
indicação apresentada.
Indicação nº 177/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de
Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adelvino
Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Finanças, indicando que
seja providenciado junto ao órgão competente um refrigerador e
também uma lavadora ou máquina de alta-pressão para atender as
necessidades da capela mortuária. O Vereador autor usou a palavra e
disse já ter ido pessoalmente fazer essa solicitação, mas que ainda
não foi atendido, e para a população é necessário ter documentado no
papel para comprovar que ele realmente foi atrás, que foi feito. O
Vereador Fi da Paiol fez um aparte e pediu também que faça a
manutenção ou que troque o bebedouro do local. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
Moção de Congratulação nº 12/2016 de autoria do Vereador
Márcio André Scarlassara; expediente endereçado aos Bombeiros
Militares do 12º Subgrupamento de Bombeiros Militar – (12º SGBM):
Major BM José Alison Pinheiro de Souza (mat. 129.606/022), Cabo
BM Roberto Alexandre Costa (mat. 101.165/021), Soldado BM Renan
Cardena de Souza (mat. 343.521/021) e Soldado BM Henrique Adolfo
Martin Fernendes (mat. 432.956/021), com cópia para a senhora
Tereza Cristina Correa da Costa Dias, deputada federal do Estado de
Mato Grosso do Sul, e para a senhora Mara Caseiro, deputada
estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, apresentando nossas
máximas considerações a esses profissionais que tão corajosamente e
humanitariamente nos prestam serviços altamente relevantes. Na
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noite do dia 25 de setembro do corrente ano, ao passar pelo posto da
Receita Federal, próximo à cidade de Mundo Novo, percebemos que
havia uma pessoa muito transtornada e gritando que ia se matar.
Imediatamente entramos em contato com o subgrupamento do Corpo
de Bombeiros de Mundo Novo, fomos prontamente atendidos e a
pessoa foi imediatamente encaminhada ao Hospital Municipal de
Mundo Novo. A forma como os policiais lidaram com a situação foi de
extrema dedicação, compreensão e carinho, o que, tenho certeza, fez
com que a pessoa fosse convencida a desistir de seu propósito. E é
por tanto empenho, não só em fazer bem, mas em fazer com
humanidade, atenção e carinho seu atendimento, que prestamos essa
singela homenagem a esses homens tão valorosos, os verdadeiros
heróis da vida real. O Vereador autor usou a palavra e disse que
estava em viagem quando viu a pessoa tentando cometer suicídio e
como ser humano e com conhecimento de doenças psiquiátricas tomou
a liberdade e solicitou o atendimento 193 e prontamente uma
guarnição do corpo de bombeiros se dirigiu até o local e pode conduzir
essa pessoa ao hospital, então fez essa moção para enaltecer e
divulgar esses profissionais que tão bem realizam seu trabalho e
deixou em aberto para que os vereadores que quiserem assinar
juntamente essa moção. O vereador Alexandre Reginato fez um
aparte e disse que faz questão de assinar, pelo grande trabalho
desses servidores público que serve a população vinte e quatro horas,
e tem que ser reconhecido e enaltecido. O Vereador Donizete fez um
aparte e disse ser maravilhoso ter um corpo de bombeiros em Naviraí
e que Deus os abençoe sempre. Em seguida o Senhor Presidente
colocou em votação a referida moção que foi aprovada.
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Moção de Congratulação nº 13/2016 de autoria do Vereador Luiz
Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado à Doutora
Educacional Professora Maria das Graças F. Amorim dos Reis,
apresentando nossa congratulação pela iniciativa de elaborar a
Cartilha Educativa "Os Direitos das Crianças: uma busca por
cidadania!", com as acadêmicas de Pedagogia e Ciências Sociais da
UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do Grupo PET
(Programa de Educação Tutorial) e colaboração das crianças,
adolescentes e idosos atendidos nas Instituições Sociais do município
de Naviraí. Com a palavra o vereador autor que enalteceu o trabalho
da professora Graça e das acadêmicas de ciências sociais e
pedagogia, falando que no ano passado foi apresentado um esboço de
uma cartilha que foi desenvolvido o projeto nas instituições que são
atendidas por este grupo e abraçamos essa ideia porque entendemos
que era de fundamental importância, e hoje o projeto é uma
realidade, acontecendo o lançamento ontem no Instituto Federal e
com a presença maciça das pessoas, onde esse projeto atende mais de
mil alunos da rede pública do 4º e 5º anos com uma cartilha inovadora
e convidou a todos os vereadores que tomem conhecimento do
projeto, porque é iniciativa dessa natureza que engrandece nossa
cidade e fortalece ainda mais a importância do campus da
universidade federal e do instituto federal no nosso município. Em
seguida o Senhor Presidente colocou em votação a referida moção que
foi aprovada.
Moção de Pesar nº 22/2016 de autoria do Vereador Donizete
Nogueira Pinto; expediente endereçado A Senhora Ana Marques e
Família, apresentando as nossas condolências à família enlutada pelo
falecimento do Senhor Manoel Marques, popularmente conhecido
como "Tio Mané", ocorrido no dia 23 de setembro do corrente ano.
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Sua ausência deixa nostalgia entre seus familiares, amigos e
conhecidos, e expressamos aos seus familiares, principalmente aos
seus filhos e amigos, nossas mais sinceras condolências. Colocamo-nos
à disposição e rogamos a Deus que traga conforto aos corações
enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no
meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para
que o Senhor Manoel Marques descanse em Paz. Com a palavra o
vereador autor que disse sentir muito devido ser um grande amigo e
um grande companheiro no Rotary Internacional, e deixou em aberto
para que todos os vereadores possam assinar juntamente. Em seguida
o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a
referida moção.
Pela liderança o Vereador Marcio Albino levantou um tema que é
muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade, para
gestão, para geração de empregos e de recursos e pede aos
vereadores da base do prefeito que interceda junto a ele, em prol dos
produtores rurais, devido um decreto de emergência que já está
pronto, mas que falta a assinatura do prefeito, e esse decreto é
devido a perda da safrinha do milho e somente esse decreto é que
pode acionar o seguro junto ao governo. E a partir desse decreto é
que é possível fazer um novo financiamento junto aos bancos para
próxima safra. Então temos que pensar em nosso município, porque o
setor primário é o que mais gera recursos e impostos para a nossa
cidade, não podemos deixar que o momento político venha interferir.
Nos municípios vizinhos os prefeitos já assinaram e publicaram no
diário oficial da Assomasul. Então deixa encarecidamente esse pedido
junto a bancada da base do prefeito para que ele assine urgente para
que a próxima safra não seja prejudicada.
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O Vereador Antonio Carlos Klein que falou pelo PV, para endossar a
manifestação do vereador Marcio, que é de emergência e que precisa
ser feito, porque a economia do município precisa dos produtores
rurais, então não podem ficar sem esse apoio, para que no próximo
ano possam financiar suas lavouras. E sugere ao presidente desta
Casa que leve essa manifestação em nome de todos os vereadores,
independentemente do momento político, mas em favor de nossa
cidade, para que seja resolvida da melhor forma possível essa questão
dos produtores rurais.

TRIBUNA

Com a palavra o Vereador Josias de Carvalho que cumprimentou a
todos e comentou que assim como os promotores orientaram a nossa
população no tocante a essa campanha sobre a compra de votos,
estamos vendo os eleitores mais conscientes, mas se algum candidato
fizer o cadastro e te oferecer dinheiro, tem que pegar, mas não votar
nele, porque assim estará dando uma lição no candidato mal
intencionado e com tendência para a corrupção e que não irá
desempenhar seu papel de fiscalizador nesta Casa de Leis. Mas, o
certo mesmo seria denunciá-lo, porque se receber o dinheiro e ainda
votar nele, estará sendo parceiro da corrupção. Mas sabemos que
existem pessoas com boas intenções na política, assim como os
oportunistas que se aproveitam desse momento para se apropriar
indignamente para ocupar um cargo público. Então deixa registrado
aos eleitores para que não votem por dinheiro, nem cesta básica, nem
saco de cimento, votem com consciência no dia 02 de outubro.
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Com a palavra o Vereador Marcio André Scarlassara, que
cumprimentou a todos e agradeceu a população pelo carinho que o tem
recebido em suas casas, e disse que continuará lutando pelas
reivindicações solicitadas e que estará aqui diariamente para trazer
benefícios para população; falou da sua moção de congratulação que
fez a todos os servidores do quartel do corpo de bombeiros de Mundo
Novo, e como já havia dito, reforçou que com tantas mídias digitais,
facebook, watsapp, qualquer coisa negativa se repleta rapidamente, e
se ação do corpo de bombeiros tivesse tido uma ação negativa, todos
estariam criticando, então quando tem uma ação positiva e que a
população necessita, temos que valorizar, então deixa seu respeito a
todos os soldados bombeiros, militares e aos policiais civis que fazem
um grande trabalho; agradeceu a presença do deputado Zeca do PT
que esteve ontem em Naviraí a convite do Vereador Júnior do PT, e
também da deputada Tereza Cristina que se faz presente em Naviraí
quase que semanalmente e relatou aqui que são os únicos
parlamentares federais que estão sempre em Naviraí ouvindo a
população. Para finalizar deixa seu abraço à população de Naviraí,
sempre lembrando que seu gabinete está de portas abertas para
todos.
Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, cumprimentou a todos
e falou sobre suas reivindicações que solicita informações e
relatórios dos gastos efetuados na construção da pista de skate em
razão dos valores anunciados, e também informações sobre a reforma
de motores que são feitas na empresa de Guaíra e existe reclamação
do setor de Naviraí pelo desprestigio e pelo preço mais alto pago,
então precisamos fazer esse levantamento porque esse é o trabalho
do vereador no sentido de fazer a fiscalização do dinheiro público;
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desde o primeiro momento que entrou nesta câmara tem feito várias
ações nesse sentido e com bons resultados; fez vários projetos para
regularizar a situação desta Casa, como acabar com o voto secreto
das votações dos vereadores de Naviraí, da redução das diárias, da
verba indenizatória e um projeto em andamento para extinguir a
verba indenizatória que é paga aos vereadores, CPI`s concluídas,
várias CI`s em andamento. Aproveita esse momento próximo das
eleições, sendo a última sessão antes das eleições do dia dois para
falar da questão da venda de votos, com uma campanha deflagrada
pelo Ministério Público Estadual no sentido de que não se faça a venda
do voto com o lema “voto vendido é futuro perdido” e pedimos à
população que atentem a essa campanha, assim como a palestra da
igreja católica feita pelo Padre Alex com o Bispo Diocesano, no
sentido de alertar a todos os católicos para que não caiam neste
pecado na venda do voto, e como as igrejas evangélicas que também
estão orientando seus fiéis para que exerçam o trabalho de cidadania
e não vendam o seu voto, porque a venda do voto é um desserviço
feito à sociedade; então conclamamos as pessoas de bem para
fazermos a diferença em nossa cidade, vamos mostrar aos candidatos
que a população quer é acabar com a corrupção para que entrem nesta
Casa e Prefeitura pessoas idôneas que não usam do mal para conseguir
o poder a qualquer custo, e pede à população que não tenha medo de
denunciar o candidato que tentar comprar seu voto. Desejou bom dia
a todos.
Com a palavra o Vereador Alexandre Orion Reginato, que
cumprimentou a todos e disse que é com muita satisfação que está
falando nesta tribuna para esclarecer algumas coisas sobre sua
candidatura, onde foi dito que não era mais candidato, mas a política é
isso, devido ter muitos adversários e ser perseguido constantemente,
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principalmente quando se quer fazer a diferença e está para o bem, e
traz aqui o recurso eleitoral que demonstra que o Ministério Público
Federal esteve a favor do seu recurso, de sua candidatura, e deixa
claro que é candidato. Falou que faz parte de uma campanha junto
com vários empresários da associação comercial, que é a campanha
“Voto vendido, futuro perdido”, junto com o promotor eleitoral,
Daniel. Falou que foi candidato na eleição passada e viu como foi
difícil conscientizar a população, mas acredita que agora a população
está indo atrás dos projetos dos seus candidatos e debatendo mais.
Afirmou que a cidade com bons gestores pode desenvolver e alcançar
novos caminhos, e temos que acreditar, porque política não é fácil,
mas temos que continuar lutando. No passado ninguém acreditava que
os escravos negros seriam libertos e tantas coisas iriam mudar e
mudou, devido muitas pessoas acreditando e lutando, então pede a
todos que acredite que vamos mudar essa política em Naviraí e que
ninguém esqueça que voto vendido o futuro perdido. Agradeceu a
todos.
Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que
cumprimentou a todos e iniciou agradecendo a acolhida dos moradores
do Jardim Paraíso e de toda a região na noite de ontem e durante
todo esse processo que estão passando; agradeceu ao deputado
federal Zeca do PT que este aqui discutindo suas parcerias, as
melhorias que tem trazido desde quando foi governador do estado, e
que tem proporcionado ao nosso município as parcerias futuras, enfim
um deputado federal que trabalha de fato pelo nosso município, e
garantimos aproximadamente quase um milhão e quatrocentos mil
reais em dois anos em emendas parlamentares para orçamento desse
ano e próximo ano, um parceiro incansável que discute sobre a
reforma agrária, a agricultura familiar e que ajuda e continuará
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ajudando o nosso município através do seu mandato. Falou também aos
moradores do Distrito Verde, que o Projeto de Lei nº 30 já foi
aprovado nesta Casa de Leis e faz um alerta ao Executivo que esteja
sancionando no menor tempo possível para que possamos dar
segmento da sequência às discussões em relação à escrituração dos
lotes do distrito verde, para dar melhor condição de vida, de
trabalho, para terem acesso a financiamentos, enfim tem essa meta,
e não concorda priorizar de forma alguma AGEHAB – Agência de
Habitação do Estado que financiou as casas do distrito verde; tem
que ter a compreensão e a sensibilidade da importância que tem esses
lotes para os pequenos produtores, e vamos lutar para que aconteça
no menor tempo possível; informou também a população
principalmente aos pais, profissionais, aos estudantes, coordenação,
professores da creche CIEI Sonho de Criança, que foi informado
oficialmente pela prefeitura que os aparelhos de ar condicionado que
foram adquiridos com emenda parlamentar do deputado Amarildo
Cruz, que também esteve recentemente em Naviraí, reafirmando o
seu compromisso com o seu mandato e com a população de Naviraí,
que os aparelhos já foram pedidos e já devem estar chegando, nos
próximos dias e tão logos estejam aqui em Naviraí, queremos vê-los
instalados nas salas de aulas levando melhores condições de estudos
para as crianças, com ambiente mais agradável e com melhores
condições de trabalho para os professores, e é importante informar à
população que isso é uma pequena parcela do seu trabalho que vem
realizando na Câmara e assim continuará firme servindo a população e
representando bem, porque esse é o seu trabalho; agradeceu mais
uma vez o espaço, a todos que os ouve e desejou uma boa semana a
todos.
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Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que cumprimentou
a todos e agradeceu a Deus por mais esse dia de trabalho e
parabenizou a professora Mariana Dezinho, pelo primeiro livro que
escreveu falando da avaliação da qualidade dos recursos de
acessibilidade midiática na televisão brasileira, Mariana Dezinho e
Reinaldo dos Santos escreveram esse livro. Falou também sobre a
questão do voto vendido, futuro perdido, e fala com convicção e
conclama a população para que não venda e não aceitem pagamento
pelo seu voto, que votem com consciência e pelas pessoas que vocês
tenham respeito para representá-los. Pede encarecidamente à
população que continue vigiando, auxiliando, porque é só assim que
iremos melhorar o dia a dia nessa Câmara de Vereadores, agradeceu e
desejou bom dia a todos.
Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que falou aos
eleitores sobre as pessoas que algum tempo fizeram das redes sociais
um veículo de futuro político, para se promover, e hoje são candidatos
que atacaram e denegriram a imagem dos vereadores desta Câmara, e
agora estão fazendo campanha e continuam denegrindo e mentindo
para a população, falando que foram os fiscais dessa câmara; então
pede a população que não acreditem, porque estão vendendo
propaganda enganosa, sem contar os panfletos que estão distribuindo
com promessas que não cabem aos vereadores determinar. Porque o
papel do vereador é cobrar, reivindicar, pedir informações e quem
realmente executa a obra e tem a situação financeira é o prefeito.
Então prestem atenção porque muitos não têm condições e nem
preparo para serem vereadores por estarem tão mal informados.
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 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 vinte e sete dias do mês
de setembro do ano de dois mil e dezesseis.

MANOEL MESSIAS DE ASSIS
1º Secretário

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente
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