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ATA DA 33a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2016

Aos dezessete dias do mês de outubro 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 Dejalma Marques de Oliveira;
estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio
Cezar Paulino da Silva, Deoclécio Ricardo Zeni, Josias de Carvalho, Luiz
Alberto Ávila Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia, Márcio Albino e Márcio
André Scarlassara. Foi constatada a ausência dos Vereadores
Alexandre Orion Reginato e Manoel Messias de Assis: 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 quatro de
outubro do ano de dois mil e dezesseis se encontra à disposição dos
nobres pares na secretaria da Casa.

Apresentação de Projeto

Projeto de Lei Complementar nº 6/2016 de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do
Município de Naviraí-MS, e dá outras providências. O Senhor
Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação,
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entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os
devidos pareceres.

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:

Indicação nº 179/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas
Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando para que a seja
contemplada com pavimentação asfáltico com guias, meio fios e galerias
de águas pluviais a Rua Projetada 2 do Bairro Jardim Tarumã. Em
seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que
encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 180/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Adelvino Francisco de
Freitas, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja feita a
contratação de mais um médico psiquiatra para o Município, para que
possa atender o alto índice de pessoas com transtornos mentais que
tem surgido. Com a palavra o vereador autor, comentando que em visita
ao CAPS, verificou que a demanda está muito alta para apenas um
psiquiatra e que a prefeitura tem condições de contratar mais
profissionais da área para nosso município. O Vereador Marcio
Scarlassara fez um aparte falando que já foi feita uma audiência
pública para discutir sobre isso, onde foi solicitado ajuda do governo do
estado, devido esta grande demanda em nosso município, com quatro mil
pacientes em Naviraí, e também com pacientes de Japorã, Mundo Novo,
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Tacuru e Sete Quedas, onde todos são atendidos no CAPS com
atendimento de dois profissionais, o psiquiatra Dr. Flávio Vieira de
Freitas e a Dra. Priscila que é médica há muitos anos e terminará sua
especialização em dezembro como psiquiatra, mas que já atende
também como médica auxiliar do Dr. Flávio. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
TRIBUNA

Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que
cumprimentou a todos e falou que o aumento do salário dos vereadores
não foi feito na surdina, como todos andaram dizendo, mas que foi feito
obedecendo uma lei que teria que ser 180 dias antes da eleição, e como
faltava apenas um dia, fizeram a sessão extraordinária, e mesmo não
tendo pretensão política para o próximo mandato, esteve de comum
acordo, devido a referência ser de quarenta por cento do salário dos
deputados. Mas como a grande maioria fez a campanha batendo em cima
do salário dos vereadores, a partir de primeiro de janeiro os novos
vereadores podem abaixar o salário para novecentos reais, como tanto
falaram.
Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira que cumprimentou a
todos e falou que a política é igual um jogo, uns ganham e outros
perdem, mas que ele trabalhou com carinho e com amor e deu sua
contribuição para Naviraí, mas infelizmente a população não reconheceu
desta forma, mesmo ajudando tanto. Agradeceu a todos que deram seu
voto gratuito e desejou bom dia a todos.
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Com a palavra o Vereador Marcio André Scarlassara, que
cumprimentou a todos e disse que vem aqui para prestar conta de mais
uma semana de trabalho, e iniciou agradecendo mais uma vez a
população que o honrou com seus votos. Comentou a presença do novo
vereador Bugão Construtor que está visitando esta Casa e falou que
está a disposição para ajudar no que for preciso e também comentou a
presença do Onevanzinho que é o primeiro suplente; falou que esta
semana estará em Campo Grande com a deputada Mara Caseiro para
tratar de assunto da Caravana da Saúde para ver se consegue trazer
em janeiro com mais especialistas, e que vai focar bem na parte do
neurologista para trazer, porque a demanda é muito reprimida, então
irá tentar com as deputadas Mara Caseiro e Tereza Cristina, e com o
governador se possível para ser a primeira cidade a ser contemplada
com a caravana da saúde; convidou os vereadores Júnior do PT, Fi da
Paiol e Josias para fazer parte desta conquista. Falou também que irá
fazer uma visita ao presídio, porque ainda não teve tempo de ir e na
campanha política é proibido entrar em estabelecimentos públicos, mas
que irá fazer uma visita oficial para saber como está atualmente e o que
é necessário para poder ajudar a população carcerária de Naviraí, que
assim como os dependentes químicos, os presos também são à base do
trabalho do Marcio da Araguaia. Falou ainda que em janeiro estará
reativando a guarda mirim, e que o presidente será o Fernando que é
motorista da Câmara Municipal, e será uma guarda mirim nova,
remodelada, que atenderá o anseio da população de Naviraí, para evitar
que muitas crianças se percam nas drogas. Para finalizar, mais uma vez
colocou seu gabinete a disposição da população de Naviraí, deixou seu
abraço e desejou uma boa semana a todos.
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Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que
cumprimentou a todos, e falou a respeito da caravana da saúde, que
resolveu uma série de problemas e ajudou muita gente e que estará
ajudando no que for preciso, porque passado o período eleitoral, todos
tem que se unir para trabalhar em prol da população de Naviraí,
independente da cor partidária estão aqui pelo o que é bom para a
população, pelo o que é justo. Comentou que está acompanhando de
perto todos os acontecimentos do pós-eleição, e que todos precisam
acompanhar a transição que é a passagem de governo do atual prefeito
para o eleito, isso é feito de forma oficial, isso a legislação
regulamenta, e entende que os vereadores que aqui estão e os que
foram eleitos para o próximo pleito, precisam estar atentos,
acompanhando porque é baseado nesta transição que começamos o
próximo mandato. Mas ainda, não foi instituída oficialmente uma equipe
de transição e precisa ser feito o mais breve possível, porque
precisamos saber quem são as pessoas responsáveis, quem representará
o prefeito eleito, para que possamos acompanhar, porque logo chegará a
esta Casa a proposta orçamentária para o próximo ano, e que será
votada pelos atuais vereadores e isso precisa ser discutido com a
equipe de transição, eles precisam saber e demonstrar aos vereadores
quais são as intenções para o próximo ano, porque nada se faz fora do
orçamento, então é importante que se discuta desde já. Falou também
que acompanhou recentemente a exoneração ou rescisão de contratos
na educação, onde foi visto com maus olhos e acredita que não foi uma
medida acertada, e como defensor da educação pública, procurou o
César, gerente municipal de educação para tentar discutir e
politicamente construir uma solução mais viável, que não penalizasse as
pessoas e principalmente projetos importantes da educação, e como
obteve êxito, não por mérito pessoal, mas com sua construção política,
na semana passada teve a revogação do decreto que rescindiu
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aproximadamente quarenta contratos e foram readmitidos, entendemos
que essa não era uma medida acertada e disse que ele sempre estará
intervindo. Disse entender que é necessário fechar as contas, que a
saúde financeira do município vai determinar o sucesso da próxima
gestão, mas que é necessário estar acompanhando de perto, porque
medidas como esta não acrescentam, então temos que defender o
trabalhador, o profissional da educação que estava sendo tolhido do seu
direito, além disso, manter um projeto importante para a construção de
uma educação com mais qualidade para o município de Naviraí. Por fim,
agradeceu mais uma vez a presença de todos e desejou uma boa semana
e comentou que na quarta-feira haverá outra sessão ordinária no mesmo
horário e convidou a todos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente reforçou sobre a
sessão de quarta-feira, e novamente fez um convite para os novos
vereadores eleitos para virem até esta Casa ver como está o andamento
e como funciona a Câmara. Em seguida encerrou a sessão, e para
constar em ata, eu Dejalma Marques de Oliveira, 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 dezessete dias do mês de
outubro do ano de dois mil e dezesseis.

DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA
Secretário
BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente
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