SECRETARIA

ATA DA 41a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/12/2016

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis,
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: Donizete Nogueira Pinto e Manoel Messias de Assis; estando
ainda presentes os vereadores: Alexandre Orion Reginato, Antônio
Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Dejalma Marques de
Oliveira, Deoclécio Ricardo Zeni, Josias de Carvalho, Luiz Carlos Garcia,
Márcio Albino e Márcio André Scarlassara. Com a ausência do Vereador
Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, com atestado devido cirurgia recente
realizada. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão
Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou 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
e oito de novembro do ano de dois mil e dezesseis se encontra à
disposição dos nobres pares na secretaria da Casa.
Apresentação de Projetos
Projeto de Lei Complementar nº 09/2016 de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a Procuradoria Geral do
Município de Naviraí, sua estrutura 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. O Vereador Alexandre Orion Reginato fez uso da
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palavra falando que não está de acordo com esse projeto e se for para
dar um aumento para o profissional, tem que ser feito um plano de
cargo e carreira e acredita que quem tem que aprovar esse tipo de
projeto é o próximo gestor.

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:

Pedido de Informação nº 40/2016 de autoria do Vereador Cláudio
Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando que seja
informado a esta Casa de Leis, resposta em caráter de urgência, quanto
ao Requerimento n° 135/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto
Ávila Silva Júnior, apresentado na Sessão Ordinária do dia 28 de
novembro, que dispõe sobre a real situação da coleta de lixo de nosso
Município, uma vez, que está um caso de calamidade a coleta do lixo em
nossa cidade. Que colocado em discussão, usou a palavra o Vereador
autor falando que a população está cobrando dos vereadores falta de
providência, mas disse que está em cima para que seja resolvido o mais
rápido possível. Um aparte do vereador Marcio Albino, falando que
infelizmente a calamidade não é só na limpeza pública, mas também a
falta de combustível para os ônibus buscar os alunos na zona rural. O
Vereador Marcio Scarlassara pediu um aparte falando que a falta da
coleta de lixo está preocupante, mas o maior medo é que no mês de
janeiro fique tudo parado devido transição de governo. Com a palavra o
vereador Dejalma que enalteceu o referido pedido falando que veio em
anseio da população e que ontem foi até a gerência responsável e foi
informado de que os caminhões não estão atendendo, porque a empresa
responsável que ganhou a licitação abandonou o serviço, por não ter
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repassado o valor ao verdadeiro dono. O vereador Claudio Cezar falou
que no contrato da referida empresa diz que a contratada deverá
providenciar substituição ou conserto do equipamento no prazo de vinte
e quatro horas, então no caso de quebra desses caminhões teriam que
ser repostos e isso não aconteceu, então temos que ficar atentos. O
vereador Donizete falou que a população cobra o tempo todo, mas que
eles sempre foram atrás para fazer o melhor. O Vereador Manoel falou
sobre o problema com o lixo e espera que a próxima gestão resolva esse
problema, porque reflete na questão da saúde, e tem que ser
prioritária. O Vereador Benedito comentou que dois caminhões
começaram a recolher o lixo no dia de hoje. Que colocado em votação o
pedido de informação, foi aprovado por unanimidade.
Indicação nº 201/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza
Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando
que sejam feitos reparos no calçamento da pista de caminhada do
Parque Sucupira. O Senhor Presidente solicitou que fosse encaminhada
a referida indicação.
Indicação nº 202/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion
Reginato; expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza
Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando
o remanejamento do ponto de ônibus localizado na Avenida Rodeo Drive,
para que seja instalado do outro lado da referida avenida. Com a palavra
o vereador autor que falou que devido ao incômodo que está causando,
os moradores entendem ser necessária a transferência para o outro
local. E os funcionários do JBS estão de acordo quanto à mudança
pleiteada, pois o ponto ficaria ao lado do bosque, e não haverá prejuízos
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aos funcionários que fazem uso do transporte. O Senhor Presidente
solicitou que fosse encaminhada a referida indicação.
O Senhor Presidente convidou o cerimonial da Câmara Municipal de
Naviraí, o Senhor Beto Côrrea para conduzir os trabalhos de
homenagem ao Bispo Diocesano de nossa cidade, Dom Ettore Dotti.
CERIMONIAL: Desejou boa noite as senhoras e senhores, e falou que a
homenagem desta noite, foi requerida através do Requerimento nº
120/2016, de autoria dos Vereadores Antonio Carlos Klein e Benedito
Missias de Oliveira, para o Reverendíssimo Bispo da Diocese de Naviraí,
Dom Ettore Dotti, autoridade Eclesiástica Master do Município.
Convidou-o para fazer parte da mesa, sendo recebido com muitos
aplausos e uma música de acolhida com execução do Ministério Deus
Conosco da Catedral Nossa Senhora de Fátima. Em seguida Foi
convidado o Vereador autor Antonio Carlos Klein para fazer uso da
palavra, que iniciou cumprimentando ao Excelentíssimo Senhor
Presidente Benedito Missias de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Naviraí, aos Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Ettore Dotti, Bispo Diocesano de
Naviraí, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, senhoras e
senhores e na pessoa do Senhor Florindo, Coordenador do Cursilho de
Cristandade de Naviraí, cumprimentou a todos os membros dos
movimentos pastorais da nossa diocese aqui presente. Falou que é com
profundo júbilo que recebe na Câmara Municipal de Naviraí e dá as boas
vindas a Vossa Excelência Reverendíssimo Dom Ettore Dotti, como
pastor dessa querida diocese de Naviraí. Todos juntos, vereadores e
população cristã de Naviraí, agradecemos a benção e graça que
constituem para todos nós, a presença da maior autoridade eclesiástica
da igreja católica nesta Casa de Leis, na casa do povo. Com as palavras
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de São Paulo, “Reaviva o dom que está em ti” também em nós através da
visita de Vossa Excelência queremos com a sua ajuda reavivar a nossa
fé, às vezes fraca, pobre, vazia, reavivar o dom de Deus e olhar o
futuro na nossa querida cidade de Naviraí com mais entusiasmo e fé,
com alegria e coragem, na unidade, na comunhão com o Senhor que é
pastor para que se realizem em cada um de nós, nossos anseios de uma
política justa, fraterna, honesta e ética. Para que todos os esforços dos
homens públicos de nossa cidade sejam voltados para a melhoria de
qualidade de vida do nosso povo. Usa-se o termo hierarquia da Igreja
Católica, para referirmos aos membros da igreja católica, que
desempenham a função de governar na fé e guiar nas questões morais e
de vida cristã os fiéis católicos. A Igreja Católica tem uma estrutura
hierarquizada, porque Cristo instituiu-a para “apascentar o povo de
Deus em seu nome, e para isso lhe deu autoridade”. Para os católicos o
Papa é o Sumo Pontífice e Chefe da Igreja Católica, o vigário de Cristo
na terra, o Bispo de Roma e o possuidor do Pastoreio de todos os
cristãos concedido a Jesus Cristo por São Pedro e consequentemente a
todos os Papas. São Pedro para o Cristianismo Católico foi o primeiro
Bispo e o Primeiro Papa da Igreja de Jesus Cristo em Roma, os Bispos
Católicos são os sucessores dos apóstolos, recebendo com a ordenação
episcopal a missão de santificar, ensinar e governar. A eles confiaram
no âmbito de uma circunscrição definida, Diocese, Arquidiocese ou
Prelazia. O episcopado é o último e supremo grau do sacramento da
ordem, o Bispo é também autoridade máxima da igreja particular local
em jurisdição e magistério, conforme código de direito canônico, os
Bispos que por divina instituição sucedem os apóstolos são constituídos
pelo espírito que lhes foi conferido, pastores na igreja a fim de serem
eles mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministro do
governo, direito canônico, artigo 375 parágrafo primeiro. Sem dúvida os
sagrados pastores, quando atendem ao bem espiritual dos seus
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rebanhos, favorecem ao mesmo tempo o progresso social e civil e
fomentam a prosperidade, colaborando eficazmente para tal fim com as
autoridades públicas em virtude do seu ofício e como convém a bispos e
recomendando a obediência às leis justas e o respeito às autoridades
legitimamente constituídas. Dom Ettore Dotti ingressou no seminário da
Sagrada Família em Bergamo em 1983. Estudou filosofia no seminário
diocesano de Brescia e teologia no seminário da diocese de Bergamo
entre 1988 e 1994. Fez sua profissão religiosa na Congregação da
Sagrada Família em março de 1993 e foi ordenado padre no dia 28 de
junho de 1994. No ano seguinte foi enviado como missionário ao Brasil.
Em Itapevi, na diocese de Osasco, foi vigário paroquial e formador de
1995 a 1996. Nos dois anos seguintes, foi superior, mestre dos noviços
e reitor do seminário de sua congregação e exerceu também essas
funções no seminário de Peabiru, na diocese de Campo Mourão entre
1999 e 2002 e, posteriormente, entre 2007 e 2009. Foi ainda superior
e mestre de noviços em Curitiba entre 2003 e 2005 e administrador
paroquial em Ivailândia, distrito de Engenheiro Beltrão, de 2005 a
2007. Em 2010 foi nomeado pároco da paróquia Bom Pastor em
Serrinha, função que exerceu até que, no dia primeiro de junho de 2011,
foi nomeado pelo Papa Bento XVI para ser o primeiro bispo da nova
Diocese de Naviraí. A Diocese de Naviraí é constituída por dezenove
municípios numa superfície 35.138Km², com a população de 267.356
almas, sendo 197 mil católicos, compreende 19 paróquias. A Diocese de
Naviraí é uma circunscrição eclesiástica da igreja católica situada em
Naviraí, no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. Foi criada pelo
Papa Bento XVI em primeiro de junho de 2011, seguindo o rito romano.
A Diocese é vinculada ao sufragâneo da Província Eclesiástica de Campo
Grande e é vinculada ao Regional Oeste 1 da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, desde julho de 2011 seu Bispo é Dom Ettori Dotti.
Apoiada pelas comunidades religiosas presentes em Naviraí, a diocese
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possui uma vasta rede de serviços de assistência social e de educação.
A Diocese de Naviraí tem Imaculado Coração de Maria como padroeira.
O Papa Francisco falando sobre política afirma que o movimento na
política é uma obrigação para os cristãos. Os cristãos não podem se
“fazer de Pilatos, lavar as mãos”, “devemos implica-los na política
porque é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o
bem comum”, frisou o Papa. Ainda diz o Papa Francisco: “Os leigos
cristãos devem trabalhar na política. A política é demasiado suja, mas é
suja porque os cristãos não se implicaram com o espírito evangélico. É
fácil atirar culpas... mas eu, o que faço? Trabalhar para o bem comum é
dever de cristão.” Apontou o Papa Francisco. Os cristãos devem
participar das decisões políticas, principalmente quando a prática cristã
é desrespeitada, cabendo à igreja uma palavra orientadora sobre todos
os assuntos que digam respeito à plena realização do homem e da
mulher. Os cristãos devem contribuir com a vida pública da defesa do
bem comum. A implantação da diocese de Naviraí trouxe novo alento,
novas esperanças de dias melhores para nossa cidade e reconhecemos a
contribuição de Dom Ettore para o fortalecimento da história da nossa
terra. É uma figura missionária e de grande relevância para a trajetória
de Naviraí. Dom Ettore é paciente, humilde, e nós vereadores,
funcionários, o acolhemos orgulhosamente em nossa casa, porque sua
vinda, Senhor Bispo e vossa presença na nossa cidade, proporciona aos
vereadores e ao povo de Naviraí, mudanças interiores com valorização
das ações justas e boas para o crescimento de Naviraí para um todo,
com fortalecimento da fé e mais que isso, pela compreensão sempre
maior do que é ser um católico engajado na luta por um mundo melhor. A
sua presença Dom Ettore, não seja mera formalidade prevista no
regimento interno desta Casa, mas que seja realmente o momento maior
de sermos e nos declararmos povo santo de Deus, justificando nossas
palavras com ações que elevem nossos espíritos e engrandeçam o nome
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de Jesus. Vossa Maria Santíssima abençoe em seu trabalho diocesano,
desatando os nós que a vaidade humana cria e espalhando flores onde
houver espinhos. Seja bem vindo Dom Ettore, a casa é sua.
O Cerimonial em nome da presidência desta Casa agradeceu a presença
de todos e convidou o Vereador Antonio Carlos Klein e o Presidente
desta Casa, Senhor Benedito Missias de Oliveira, autores do
requerimento homenageando Dom Ettore, para que faça a entrega de
uma placa da Câmara Municipal de Naviraí ao Reverendíssimo Bispo Dom
Ettore Dotti. Em seguida convidou a Senhora Cleuza Campos Marques
da Silva, Ministra Extraordinária de Eucaristia para que faça a entrega
de um ramalhete de flores ao homenageado, com a execução de uma
música do Ministério Deus Conosco da Catedral Nossa Senhora de
Fátima.
O Cerimonial falou que recebeu neste momento uma mensagem da
Deputada Estadual Mara Caseiro e da Deputada Federal Tereza
Cristina, falando da necessidade de estar em Brasília para
compromissos, que as impediu de estar presente a esta justa
homenagem ao Reverendíssimo Dom Ettore Dotti que recebe nesta
noite. “O Senhor que tem sido um admirado líder espiritual e
comunitário nos dezenove municípios que compõe a diocese de Naviraí,
certamente é um dos principais responsáveis pelo fortalecimento da fé
católica em Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Bataiporã, Eldorado,
Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo,
Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Sete
Quedas, Tacuru e Taquarussu. Que Deus possa continuar iluminando
seus passos e o importantíssimo trabalho social que Vosso
Reverendíssimo líder nos lidera em diversos municípios de nossa região
e que toca de forma tão profunda a vida de tantas pessoas.”
O cerimonial passou a palavra aos vereadores que quiserem fazer uso da
mesma.
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Usou a palavra o Vereador Marcio Albino, desejando boa noite a todos
especialmente ao Dom Ettore Dotti, falando que é um momento especial
e como um cristão protestante acha importantíssima essa homenagem a
uma pessoa que leva a palavra de Deus àqueles que precisam e
necessitam. Porque enquanto cristãos possamos a cada dia mais estar
levando as boas novas aos que precisam de uma palavra amiga, de
conforto e que traga a salvação. Parabenizou o Bispo pelo seu trabalho
frente à Diocese de Naviraí, e desejou que Deus sempre abençoe sua
vida.
O Vereador Donizete Nogueira, cumprimentou Dom Ettore Dotti,
falando que como católico, se sente privilegiado em participar de uma
sessão onde se fez uma homenagem a alguém com tamanha humildade.
Porque em conversa com Dom Ettore, ele disse que quem merece essa
homenagem é a igreja e não ele. Mas, Dom Ettore merece muito mais do
que isso porque tem todo nosso carinho, respeito e pede que Deus o
abençoe para continuar com este vigor e saúde, levando a frente à
palavra de Deus, porque não importa a religião, mas todos precisam de
Deus em todos os momentos, porque sem ele não somos nada.
Agradeceu a todos que vieram prestigiar a autoridade máxima da nossa
religião.
O Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva agradeceu a presença do
Reverendíssimo Dom Ettore, falando que independente de religião,
todos tem que caminhar junto com quem leva sempre a paz, porque
nosso País atravessa um momento em que todos precisam de muita paz
no coração.
O Vereador Dejalma Marques de Oliveira, falou que é uma sessão bem
diferente, e que esta homenagem ao Dom Ettore é de tamanha
grandeza, onde trouxe muita alegria. Desejou que a paz de Cristo fique
no coração de todos.
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O Vereador Josias de Carvalho cumprimentou a todos e agradeceu a
presença do Bispo a esta Casa, falando que ocupa este cargo porque foi
bem liderado, e aproveitou para parabeniza-lo, porque como já foi dito,
a igreja leva a palavra de Deus, e o próprio Jesus disse: “Conhecereis a
verdade e a verdade vos libertará, se pois o filho vos libertar
verdadeiramente estareis livres”, e sabemos que a igreja católica gera
o amor para as pessoas, a salvação através de Cristo. Se as pessoas
estivessem frequentando a igreja, não haveria tantos crimes e tanta
corrupção, porque elas perderam o temor de Deus. Agradecemos a Deus
pela vossa vida Dom Ettore, porque sabemos que Deus tem usado sua
pessoa, para transmitir uma mensagem de paz, de amor e que tem
lutado contra a corrupção e isso é muito importante. Parabenizou a
igreja e toda sua liderança e pediu que Deus os abençoe em sua
trajetória com esse ministério que Deus entregou em vossas mãos, para
levar às pessoas carentes não só palavras, mas também o pão que mata
a fome física.
O Vereador Antonio Carlos Klein, usou a palavra como cursilhista, para
fazer um agradecimento aos irmãos do Cursilho, porque no primeiro
momento que comunicou a todos que iria ser prestada uma homenagem
para receber Dom Ettore Dotti nesta Casa, não queria que tivesse
apenas a presença do bispo e fazer a entrega da placa, mas que
precisava da participação do cursilho para o canto, para uma celebração
mais levada para a espiritualidade. Prontamente os cursilhistas
atenderam e se organizaram com muito empenho e vontade, mostrando
ser realmente uma família unida e que tem no Senhor Dom Ettore um
pastor maior da igreja e que segue as diretrizes e orientações. Veem no
Senhor um representante do Papa e Jesus Cristo aqui na terra.
Agradeceu a todos pela presença, porque é muito importante a
participação da comunidade católica nesse evento, porque estamos
recebendo o Bispo através do regimento interno de uma legislação que
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permite, mas a participação do calor humano depende dos membros da
comunidade, então agradece de coração a todos e especialmente ao
grupo do cursilho e que estejam sempre à frente nesses momentos,
porque realmente nós todos precisamos disso e através desse espírito
de fraternidade, comunhão e de amor é que nossa cidade vai crescendo
e vai cumprindo sua missão de evangelizar os ambientes em que vivem
através de nossas ações e comportamentos, tendo sempre uma postura
cristã. Aqui temos vários vereadores evangélicos e sempre mantém uma
postura cristã e sempre procura a busca do bem comum para que nossa
cidade tenha uma melhor qualidade de vida. Finalizando disse que Dom
Ettore quando veio para Naviraí, veio por indicação de um grande amigo
seu de infância, Dom Mauro Aparecido dos Santos, que praticamente
foram criados juntos e depois celebrou seu casamento; quando
conheceu Dom Ettore ele viu que é muito mais do que seu amigo havia
dito, é uma pessoa iluminada e que agora mora em seu coração;
agradeceu-o por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Falou que
contamos com as bênçãos do Bispo Diocesano, representante do Papa
Francisco para que nossa Casa seja sempre cheia de amor pelo próximo.
O Vereador Marcio André Scarlassara cumprimentou Dom Ettore e
parabenizou-o por seu trabalho realizado, onde está levando o nome de
Naviraí a toda região; e que a parte espiritual em nossa cidade ficou
muito mais fortalecida, com a chama acesa, dando um ânimo novo a
todas pastorais. Comentou que nos deixa muito feliz e roga a Deus que o
Senhor possa ficar por muitos anos nos conduzindo e cuidando de todos.
O Senhor Presidente Benedito Missias de Oliveira, cumprimentou Dom
Ettore Dotti, falando da imensa satisfação que esta Casa de Leis o
recebe, reconhecendo seu trabalho e oferecendo essa simples
homenagem pelo que Vossa Excelência Reverendíssima representa como
autoridade eclesiástica de nossa cidade e região. Comentou que a
Catedral agrega municípios e representa muito para nós católicos.
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Sabemos da responsabilidade na condução de tão importante missão
como autoridade religiosa. Aproveitou para parabenizar sua condução
frente à nossa catedral e dizer que como pessoa e como ser humano,
Vossa Excelência tem nos dado exemplos importante em seus atos de
pregações na busca de um mundo melhor, mais fraterno e social.
Agradeceu-o por estar conosco nos orientando, realizando obras
fundamentais juntamente com todos àqueles que fazem parte de sua
legislação religiosa, que Deus o abençoe Dom Ettore Dotti em sua
caminhada e saúde.
Cerimonial convidou o homenageado para suas considerações.
Com a palavra Dom Ettore Dotti, cumprimentando o Presidente da
Câmara, aos vereadores e a todos os presentes deixando suas
saudações e agradecendo pela possibilidade de fazer uso da palavra, e
comentou que em menos de vinte horas está passando por dois
momentos significativos em Naviraí. Hoje esta homenagem dos
senhores vereadores, reconhecendo em sua pessoa como representante
da igreja católica, o quanto ela é determinante não somente neste
município, mas na inteira Diocese de Naviraí que abrange dezoito
municípios numa extensão territorial, mais de trinta e cinco mil e
setecentos quilômetros quadrados, o chamado Sul mato-grossense. E no
dia de amanhã na sede da Justiça Federal receberá a dupla
nacionalidade, onde se tornará brasileiro há todos os efeitos. Comentou
que nos últimos dias, por motivo como este um Bispo aqui no Brasil
recusou um título de homenagem como sinal de protesto pela situação
delicada que nosso País está vivendo. Ele se referia sobre tudo ao
reajuste desnecessário e desproporcionado do salário dos
parlamentares e do poder político da cidade dele, mas que não iria fazer
o mesmo. Disse: ”Sou grato de estar aqui”. Isso, porém nos faz refletir
a respeito do nosso serviço, tanto como igreja, tanto como parte civil
de como nossa missão não seja voltada a interesses pessoais, mas sim
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comunitários e sempre mais a favor dos necessitados que muitas vezes
não tem nem voz e nem vez. Pede e reza a fim de que essa Casa de Leis
saia sempre decisões justas, honestas e transparentes. Igreja e Poder
Público devem sempre andar de mãos unidas mesmo que cada uma com
suas próprias leis e obrigações, com seus próprios direitos e deveres.
Então disse que aceita com muito prazer esse gesto, esse carinho e
atenção para com sua pessoa e com a igreja. Desde já agradece a todos
de coração. Pessoalmente diz que não fez nada de extraordinário, senão
o que pode com suas limitações e ao mesmo tempo com entusiasmo, mas
nada mais daquilo que é a sua missão. Aceita com muita alegria, não
porque é ligado somente a sua pessoa, mas à igreja católica que
representa. Que silenciosamente atua em todos os aspectos espirituais,
sociais e caritativos por meio de padres, diáconos, religiosos e
seminaristas e de tantas outras pessoas que como fadas entram
delicadamente em situações particulares e precárias onde nem todos
conseguem entrar. E o fazem gratuitamente e exclusivamente por amor
e essas também merecem nossa homenagem junto com ele. Mas como
não quer deixar um sermão, concluiu que desde que chegou à Naviraí,
sente-se naviraiense, e partir de amanhã será de fato. Levará sempre
com orgulho esse nome que associa ao título de italiano ligado a sua
terra, que também ama sem distinção e comunicará lá o quanto os
senhores e a cidade de Naviraí o querem bem, amam e honram a
instituição católica que representa. Espera sempre contar com o apoio
dos senhores e garante sempre nossa força para o bem comum.
Agradeceu com um muito obrigado e espera que o agradecimento
traduza em uma benção que vem de Deus.
O cerimonial comunicou a execução de uma música do Ministério Deus
Conosco da Catedral Nossa Senhora de Fátima. Antes de cantarem, um
representa do coral agradeceu ao Dom Ettore por ter saído de seu País
para trabalhar no Brasil. E quando ele chegou aqui ensinou uma música
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que provavelmente a maioria deve conhecer. A música diz: “O chão dá se
a gente plantar. Se não plantar o chão não dá.” E se hoje Naviraí tem
essa grande colheita, é devido ao plantio que Dom Ettore fez em nossa
diocese. Agradeceu em nome de todos e iniciaram a música.
Logo em seguida a Cursilhista Rosa do movimento de Cursilho de
Cristandade (MCC), prestou mais uma homenagem ao Dom Ettore Dotti
através de uma canção.
O cerimonial em nome desta Casa de Leis cumprimentou e agradeceu a
presença de várias autoridades. Em nome do Padre Alex cumprimentou
aos demais padres, os movimentos, as pastorais. E passou a palavra ao
Presidente desta Casa, Benedito Missias de Oliveira para o
encerramento desta sessão.
O Senhor Benedito em nome dos senhores vereadores agradeceu a
todos que abrilhantaram essa homenagem ao Bispo Dom Ettore Dotti,
convidando-o para dar a benção final.
O Bispo Dom Ettore Dotti comentou que ao longo da sessão nos
perdemos com a coleta do lixo, mas nos recuperamos com uma benção
de Deus. E mais uma vez uma palavra de agradecimento que sai do
coração ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e a todo povo
querido naviraiense que sempre faz coroa nos momentos importantes de
sua vida e como já disse, quando voltar à Itália falará de todo esse
amor e carinho que tiveram com ele. E com a proteção de Deus pediu
que todos rezassem juntos o Pai Nosso, que não faz distinção de
religião porque Deus é pai de todos nós. Abençoou a todos e desejou
boa noite.
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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, secretário, lavrei
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 cinco dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezesseis.

MANOEL MESSIAS DE ASSIS
Secretário

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente
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