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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/05/2015 

 

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 19horas e 30 

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: Márcio André Scarlassara e Donizete 

Nogueira Pinto; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Deoclécio 

Ricardo Zeni, Alexandre Orion Reginato, Manoel Messias de Assis, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Luiz Carlos Garcia e Josias de Carvalho. 

Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária, 

invocando a proteção de Deus e convidando a todos os presentes para a 

leitura de um texto bíblico. Foi apresentado C.I n° 09/2015 de autoria do 

Senhor Rodrigo Gazette de Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando 

balancete do mês de abril do corrente ano, para apreciação do Plenário desta 

Casa de Leis.  

 

 

Apresentação das Moções, Requerimentos e Indicações: 

 

Pedido de Informação nº 33/2015 de autoria dos Vereadores Dejalma 

Marques de Oliveira e Claudio Cezar Paulino da Silva, expediente endereçado 

ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 

solicitando informações se há um projeto para investimento nos pontos de 

moto táxi de nossa cidade, bem como, em havendo, que seja informado a esta 

Casa de Leis se existem recursos e data para o início da construção de tais 

obras. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao 

secretário para que encaminhasse o pedido apresentado.  

 

Indicação nº 110/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando o término do asfalto da rua Projetada A, entre a rua Padre 

Luiz Pasa e rua Projetada 1, no bairro João de Barro. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 115/2015 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino da 

Silva e Alexandre Orion Reginato, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor 
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Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços 

Urbanos, para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do Núcleo 

de Trânsito, indicando que seja viabilizada a construção de ciclovia sentido 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 117/2015 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 seja feita a instalação de 

cobertura na área externa de todos os PSF ( Programa Saúde da Família), 

dessa cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 118/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Renato Moraes da Silva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, para o Senhor Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, para o 

Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando 

que seja viabilizada a implantação de faixa de pedestre elevada na rua 

Hortência, em frente a creche do bairro Sol Nascente. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 120/2015 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, para o Senhor Ciro José Toaldo, Gerente 

Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja viabilizado o aumento do 

muro, pelo menos em 80 cm, da Escola Municipal de Ensino Fundamental José 

Carlos da Silva, localizada na rua Tim Maia, 555, bairro Jardim Paraíso. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 122/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Renato Moraes da Silva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, para o Senhor Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja refeita toda sinalização da ciclovia/ciclofaixa da avenida Amambai, 
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no bairro Jardim Paraíso. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 123/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feita a operação tapa buracos 

nos bairros Sol Nascente e Portal Residence. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 124/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros 

Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Eliseu Dionísio, 

Deputado Federal, indicando que seja destinada uma Emenda Parlamentar 

para a compra de um caminhão de lixo visando a melhoria da coleta de lixo 

urbano. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 125/2015 de autoria dos Vereadores Josias de Carvalho e 

Marcio Albino, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor João 

Grandão, Deputado Estadual, indicando que seja destinada uma Emenda 

Parlamentar para a compra de um caminhão de lixo, para melhor atender a 

população. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 126/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando a construção de uma passarela elevada na Avenida Mato 

Grosso em frente do Espaço Esperança, ligando as duas vias. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 127/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando que seja feita a implantação de iluminação na rua Peroba, ao 

lado do Cooper Clube. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 128/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, indicando que seja realizada a troca de lâmpada da luminária da rua 
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Airton Sena, 373, no bairro Jardim Paraíso. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 09/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Denomina “MAURILIO MESSIAS” a Praça localizada na Alameda dos 

Corais, nos limites dos Bairros Green Vile Residence II e Green Vile 

Residence III. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação 

e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis a 

provação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em discussão. Logo 

após colocou em primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Projeto de Lei nº 12/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – 

FUMDEC e respectivo Conselho, dando outras providências. Foi apresentado 

pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Emenda Modificativa aos 

Art.s 9º, 15º e 20º. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 

favoráveis a provação do referido Projeto. Em seguida foi colocdo em 

discussão e Emenda Modificativa. Logo após colocou em votação a Emenda 

Modificativa, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em 

discussão o referido Projeto. Logo após colocou em primeira e única votação o 

Projeto com a Emenda Modificativa, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Projeto de Lei nº 13/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar 80 caminhões de terra, para a 

Empresa Gilmar Sofa – ME para dar início às obras de edificação, onde será 

instalada a mencionada empresa, e dá outras providências. Foi apresentado 

Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; da Comissão de 

Finanças e Orçamento, e da Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos 

favoráveis a aprovação do referido Projeto, e com voto contrário do Vereador 

Alexandre Orion Reginato na Comissão de Obras e Serviços Públicos. Em 

seguida foi colocado em discussão, e o Vereador Alexandre Orion Reginato 

pediu vista do Projeto. Em seguida foi colocado em votação o pedido de vista 

que vista, que foi aprovado, com voto contrário ao Pedido de Vista dos 

Vereadores Donizete Nogueira Pinto, Deoclécio Ricardo Zeni, Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia.  
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TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR RONALDO BOTELHO: 

Inicialmente saudou os presentes e agradeceu especialmente o 

presidente desta Casa de Leis pela oportunidade de expor suas ideias nesta 

sessão, agradeceu ainda os Nobres Edis pelo excelente trabalho executado 

como legislador desta honrosa Casa de Leis. Iniciou relatando que fornece 

uma cópia aos Nobres Edis dos assuntos que agora será relatado, que também 

está documentado, esclareceu que veio em paz e relatou que como Engenheiro 

Agrônomo radicado há mais de trinta anos neste município, procurou instalar o 

distrito verde em nosso município juntamente com o saudoso Chita, distritos 

estes presentes em inúmeros municípios deste Brasil afora, e com ajuda 

divina e muito trabalho foi possível a instalação do Distrito Verde, uma área 

de produção agrícola no entorno da cidade, região esta que se concentra os 

produtores, demonstrados na primeira página. Já na segunda página se 

encontra um histórico da criação do Distrito, onde há mais de vinte anos, o 

município adquiriu uma área com mais de vinte alqueires com intuito de se 

instalar uma escola agrícola que não vingou, se tornando uma área ociosa para 

o nosso município, mais tarde o município optou por adquirir um presídio 

federal, sendo que o mesmo ocupou somente três alqueires dos mais de vinte 

adquiridos, posteriormente o governador da época, o Secretário de Segurança 

e o Juiz de direito abraçaram o projeto Distrito Verde, em seguida foram até 

Carlos Marum que se prontificou em financiar trinta e quatro casas destinada 

ao uso dos produtores que se instalarão no Distrito Verde de Naviraí, lembrou 

ainda que o projeto Distrito Verde foi aprovado pelos parlamentares desta 

Casa de Leis e muito familiares produtores foram convidados para integrar as 

trinta e quatro famílias de produtores do projeto inicial do Distrito Verde, 

houve muitas famílias de produtores que desistiram por conta do Presídio 

Federal, que no seu projeto inicial previa a oferta de serviços aos detentos de 

bom comportamento, estando aqui presente o Pelé como exemplo. Mas diante 

de tantas dificuldades muitas famílias de produtores receberam meio alqueire 

e água através de poços semi-artesiano, e assim iniciaram a ocupação 

ordenada do Distrito Verde, pois já haviam preenchido os requisitos para tal 

empreitada. Entende ainda que este projeto é um modelo para o País, com o 

sucesso alcançado por este projeto, o mesmo se encontra na pasta do atual 

governador, servindo como modelo para município com mais de trinta mil 

habitantes, lembrou ainda que os familiares contemplados não receberam 

nenhum financiamento e ainda hoje muito dos familiares que iniciaram se 

encontram hoje trabalhando em sua gleba, retirando o sustendo de suas 

respectivas famílias, e sabemos que setenta por cento das folhas e hortaliças 
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consumidas em Naviraí são oriundas do Distrito Verde, onde os temos 

familiares retiram mil reais e outros que retiram até dez mil reais por mês 

com este empreendimento, inclusive coma a geração de novos empregos. Como 

melhorias no Distrito Verde, dezesseis novos poços semi-artesianos foram 

construídos, treze irrigações por aspersão, três hortas com sombrite e para 

alguns o crescimento foi tanto, que há casa no Distrito Verde que o 

proprietário não o vende nem por quatrocentos mil reais, muitos já adquiriram 

veículos e o senhor Luciano tem a produção de mudas em estufa, modelo a ser 

seguido. Em seguida relatou que o Presídio Federal foi construído para 

comportar duzentos e cinquenta presos, hoje o mesmo se encontra com mais 

ou menos quinhentos presos, logo, a lagoa construída para o tratamento da 

água utilizada no Presídio esta com o dimensionamento inadequado para os 

padrões iniciais, transbordado em direção aos níveis mais baixos chegando ate 

o córrego, diante da situação os produtores já estão tomando algumas 

providências, sendo que foram até o promotor público no sentido de sanar 

este problema, inclusive esta correndo uma multa diária de mil reais em 

desfavor ao Presídio, até que se sane a situação do transbordamento da lagoa 

de tratamento. Houve ainda três reuniões com o chefe do executivo municipal, 

também com o procurador do estado, o senhor Karpov Gomes da Silva e os 

vereadores Márcio da Araguaia e Josias de Carvalho, o vice-prefeito Jair, o 

Tenete-Coronel Ezequiel e o presidente Jesus, sempre no sentido de sanar 

urgentemente este problema. Lembrou ainda que o vereador Josias de 

Carvalho fez uma indicação no sentido de desapropriar três hectares, na 

tentativa de resolver esta situação do dimensionamento da lagoa e 

posteriormente o seu transbordamento, foi também apresentado o problema 

ao senhor Wantuir Jacini, secretário de justiça e segurança pública do MS, 

em maio de 2014 esteve presente aqui o Tenente-Coronel Figueiredo da 

Agepan e ao passar na Sanesul, o mesmo encaminhou quatro propostas visando 

sanar o problema, mas todas elas inviáveis para o nosso contexto, sendo de 

valor muito elevado. É fato que o problema existe e entende que a solução é 

desapropriar uma área externa ao presídio de três hectares para que se 

possa construir a lagoa de decantação apropriada para receber os dejetos do 

Presídio, mais quinhentos metros de cano com dimensões de 200mm, valores 

totais que giram em torno de cento e quarenta mil reais para solucionar o 

problema extravasamento da lagoa hoje existente e ainda afirma que nenhum 

produtor utiliza da água proveniente deste extravasamento para irrigar as 

suas culturas de hortaliças e ainda, nenhuma água de esgoto passa por cima de 

canteiros de hortaliças,  entende ainda que a localidade onde foi implantada o 

Distrito Verde foi escolhido no sentido de aproveitar a ociosidade daquelas 

terras já adquiridas pelo poder público, que naquele momento estavam 

abandonadas. Em conversa com o chefe do executivo municipal na tarde de 

hoje, o mesmo garantiu que não medirá esforços para resolver o problema, 
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inclusive se precisar adquirir uma nova área se preciso, estará disposto a 

concretizá-lo. Finalizou relatando que o projeto do Distrito Verde pertence a 

população Naviraiense, projeto este que vem trazendo resultados positivos e 

com certeza devemos dar continuidade, solucionando o problema no 

dimensionamento da lagoa de tratamento dos dejetos provenientes do 

Presídio Federal, projeto este que poderá ser ampliado, pois já se encontra 

em estudos, visando atender mais famílias melhorando a qualidade de vida de 

toda população do nosso município num todo e agradeceu o empenho dos 

Nobres Pares e por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO: 

Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e se colocou a 

disposição do senhor Ronaldo Botelho e interessados, inclusive com o seu 

veículo, independente de diárias, para se deslocarem até Campo Grande no 

sentido de agilizarem o processo de solução dos problemas na área ambiental. 

Lembrou ainda que este Nobre Par não tem apresentado proposições nas 

ultimas sessões devido ao extenuante trabalho realizado como membro da 

Comissão Processante que segue a todo vapor, com previsão de se findar no 

início do próximo mês. De antemão, já adiantou que fará uma reunião com os 

presidentes de bairros e moradores, no sentido de ouvir as necessidades de 

cada bairro para que este Nobre Par possa trabalhar no sentido de sanar 

estas necessidades. E por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA: 

Inicialmente saudou os presentes, os ouvintes da rádio Cultura AM, em 

seguida agradeceu a presença e esclarecimento do senhor Ronaldo Botelho 

quanto a situação do Distrito Verde, entende ainda que o presídio e uma 

realidade em Naviraí e tendência é que se aumente a população carcerária 

para setecentos a oitocentos detentos, muitas reuniões já foram feitas e até 

tramitando na justiça existem ações contra o Presídio Federal, todas elas no 

sentido de solucionar o problema que hoje a lagoa apresenta, envolvendo o 

Distrito Verde, no se entendimento houve uma má vontade por parte das 

autoridades da capital no sentido de solucionar o problema, sendo que o 

mesmo chegou a este ponto calamitoso que se encontra hoje, ainda justificou 

que a proposição apresentada por este Nobre Edil anteriormente, teve como 

objetivo estas discussões hoje aqui realizadas, para que todos nós 

procuremos uma solução para o Distrito Verde, com intuito de preservá-lo e 

alavancá-lo ainda mais neste projeto que vem dando bons frutos. Lembrou 

ainda que todas as decisões deverão ser tomadas em caráter de urgência por 

parte das autoridades competentes, devido a atual situação que a lagoa se 
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encontra hoje. E por fim disponibilizou o seu gabinete para os munícipes e 

desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS KLEIN: 

 Iniciou saudando os presentes, em especial os produtores radicados no 

Distrito Verde, lembrou que desde maio de 2014 os parlamentares desta Casa 

de Leis tem se preocupado com a situação em que a lagoa de decantação dos 

dejetos provenientes do Presídio Federal, entende ainda que a atual situação 

coloca em risco a saúde da população que consomem as hortaliças ali 

produzidas, tanto que todos tem a consciência destes riscos e tem buscado a 

solução, mas o poder público tem se esquivado diante da situação, lembrou 

ainda que em vinte e seis de maio do ano de dois mil e quatorze os Nobres 

Edis da época haviam encaminhado ao senhor secretário de justiça e 

segurança pública do estado, senhor Wantuir Jacini, com copias para demais 

autoridades locais, em caráter de urgência, para que providenciasse estudos 

para o tratamento do esgoto provenientes do Presídio Federal, justificando a 

calamitosa situação que se encontrava na época, já que com a superlotação 

resultava em extravasamento dos dejetos. E posteriormente o Nobre Edil 

Luiz Alberto Ávila Silva Junior cobrou através de requerimento, no sentido de 

saber qual os procedimentos tomados para solucionar a questão quanto ao 

extravasamento dos dejetos que estavam escoando pelas estradas do 

distrito, sendo encaminhado ao senhor Wantuir Jacini e o diretor presidente 

da Sanesul, ainda em seis de abril de dois mil e quinze, o Nobre Edil Josias de 

Carvalho solicitou ao chefe do executivo municipal através de indicação, a 

desapropriação de terras nas adjacências ao presídio com objetivo de se 

construir uma nova lagoa de decantação, já que a existente não mais comporta 

e seu extravasamento tem incomodado os produtores, podendo causar a 

contaminação das hortaliças ali cultivadas e lençol freático. Em oito de maio 

do corrente, o vereador Deoclecio Ricardo Zeni solicitou ao deputado Onevan 

de Matos que intervisse junto ao governador do estado no sentido de resolver 

os problemas causados pelo esgoto proveniente dos dejetos descartados pelo 

Presídio, e por fim a indicação apresentada pelo Nobre Edil Márcio da 

Araguaia que solicitou exames para ver se há ou não contaminação nos 

produtos hortifrutigranjeiros ali produzidos, logo os senhores podem 

observar que são inúmeros os pedidos de diversos vereadores e produtores, 

visando dar uma solução correta aos dejetos produzidos pelo Presídio e 

resolvendo assim de uma vez por toda a situação, o que não pode continuar 

acontecendo é a carga extravasada do esgoto estar correndo a céu aberto 

nas ruas adjacentes as plantações dos hortifrutigranjeiros, é no mínimo um 

descaso das autoridades diante do que esta acontecendo no Distrito Verde, 

que não estão atentando para o que acontece com a população, deixando de 

cumprir com as suas obrigações que é de atender o bem comum, logo entende 
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que não é culpa dos produtores que ali cultivam as suas hortas diante dos 

atuais acontecimentos negativos vividos hoje no Distrito. Lembra ainda de 

inúmeros casos de dinheiro mal gastos por gestores públicos, são milhões de 

reais desviados por corrupção e más gestões, e será que não temos cento e 

quarenta mil para dar a destinação correta aos resíduos que ali extravasam. 

Ressaltou que foi o Edil Márcio Scarlassara quem solicitou que fosse feita 

uma análise no sentido de avaliar se havia contaminação ou não dos produtos 

ali produzidos diante da situação que se apresentava, logo este Nobre Par viu 

nesta proposição a sua importância, tanto para os produtores quanto para a 

sociedade Naviraiense, fazendo assim colocações quer entendia ser o correto 

para o que foi apresentado e diz ficar muito satisfeito com a repercussão 

diante de suas colocações durante a sessão em que a proposição do Nobre 

Vereador Márcio foi apresentada, está muito feliz com a presença dos 

produtores nesta Casa de Leis na noite de hoje, pois os munícipes aqui 

presentes estão cobrando de seus representantes, que os mesmos tragam 

soluções que venham ao encontro de seus interesses. Este Nobre Vereador 

entende muito bem como é trabalhoso a vida dos produtores, pois também já 

teve horta e sabe das dificuldades por eles enfrentadas na labuta diária, 

lembrou ainda que os produtores que ali trabalham são vitoriosos e 

conseguiram extrair o melhor daquelas terras, buscando dignamente o 

sustendo de suas respectivas famílias, entende que para dar a solução 

correta, devemos cobrar firmemente com situações concretas e ainda 

entende que a Sanesul é responsável pela destinação correta do esgoto em 

nossa cidade, pois tem profissionais capacitados para dar solução a esta 

situação, lembrou ainda que nenhum parecer técnico da Sanesul apareceu 

ainda, logo, a solução correta pode não ser a compra de mais alguns hectares 

somente, a equipe técnica poderá dar outra destinação dependendo de 

estudos feitos e analisados. Este vereador estará atentamente ligado e 

preparará um documento destinado a Sanesul, ao Governo de Estado e ao 

Ministério Público Estadual e Federal, sendo que se tratando de saúde pública 

todas as esferas estão envolvidas. E certamente iremos resolver todos os 

problemas que envolvam o esgoto do Presídio, assim sendo, toda a população 

Naviraiense e das proximidades possam consumir os produtos ali produzidos 

com total segurança, livre das desconfianças que hoje se apresenta.  

Relembrou que com o crescimento da cidade, o presídio de Naviraí se tornou 

uma necessidade e sua construção foi inevitável, sendo que a área ao redor do 

presídio era para ser destinada a construção de indústrias para que os 

detentos de bom comportamento e semiaberto ali pudessem trabalhar, sem a 

necessidade de se deslocarem até o centro da cidade. E finalizou enfatizando 

que este Nobre Vereador estará sempre em busca do que é melhor para 

Naviraí e por fim desejou uma boa noite aos presentes.  
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR PAULINO 

DA SILVA:  

 Saudou os presentes, os ouvintes da radio e parabenizou os Nobres Edis 

pela iniciativa e comprometimento na resolução do problema apresentado na 

região do Distrito Verde, em seguida parabenizou o chefe do executivo 

municipal pela inciativa quanto ao apoio a segurança da Escola Municipal José 

Carlos da Silva, e também pelo conclusão das pontes da fazenda Brotas e 

fazenda Conquista, obras estas realizadas pela gerência de obras, também 

pelo patrolamento das estradas rurais indicadas por este Nobres Par, lembrou 

ainda que esta nova Casa de Leis está para somar e este Nobre Par se colocou 

a disposição para buscar o melhor para os munícipes e por fim desejou uma 

boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

De início saudou os presentes, os ouvintes e inicialmente pediu ao 

governador do estado que se convoque os candidatos remanescentes  

aprovados no último concurso da PM, já que estamos necessitando de mais 

segurança em nosso município, suprindo assim uma necessidade da nossa 

região e município vizinhos., pois houve uma notícia na região que o governador 

teria recuado da sua promessa de campanha e não mais chamaria os 

remanescente aprovados no ultimo concurso da PM, em contato com o 

deputados Amarildo Cruz e Júnior Mochi, eles nos garantiram que  o 

governador voltou atrás e chamará os remanescentes do concurso da PM, 

alertou que este Nobre Edil esta cuidando das ações do governador e pediu 

aos Nobres colegas que também faça o mesmo com seus respectivos 

representantes na assembleia legislativa. Quanto a agricultura familiar, 

lembrou que o deputado federal Zeca do PT é o seu representante maior, 

tendo inclusive inúmeras emendas neste sentido e ainda faz parte do conselho 

que envolve a agricultura familiar, entende que há um problema no Distrito 

verde e o mesmo deverá ser resolvido, os parlamentares desta Casa de Leis, 

como representante dos munícipes, deverão buscar a solução. Lembrou que 

como ex-gerente de meio ambiente recebeu da Sanesul algumas soluções para 

o caso e no seu entendimento o responsável e quem pode e tem a capacidade 

de resolver esta situação é a Sanesul, mas esbarramos no valor da obra que a 

mesma nos impõe, valor este altíssimo para a nossa realidade, entende ainda 

que um milhão de reais para o governo do estado não e um valor tão alto, valor 

este que daria para custear as obras planejadas pelos estudos da Sanesul 

visando sanar os problemas do esgoto proveniente do Presídio. Entende ainda 

que falta ao governo do estado um conhecimento mais aprofundado e vontade 

política para solucionar corretamente os problemas.  Entende que é fato e o 

Distrito Verde necessita de uma solução definitiva, não podemos fazer algo 
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paliativo hoje e adiarmos o problema para daqui mais alguns anos. Relatou aos 

produtores está muito preocupado com os acontecimentos relativo ao Distrito 

Verde e com a união dos Nobres Edis, o executivo municipal e autoridades 

envolvidas, encontraremos uma solução para o problema hoje enfrentado pelos 

produtores do Distrito Verde. Finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE BENEDITO 

MISSIAS DE OLIVEIRA: 

 Agradeceu a presença de todos, em especial os produtores do Distrito 

Verde, inicialmente relatou que nunca foi contra o projeto Distrito Verde, 

pois algumas pessoas relataram que o presidente desta Casa de Leis era 

contrário a implantação do Distrito Verde, uma verdadeira falácia, este nobre 

Edil sempre prezou pelas conquistas próprias, pessoas que trabalham e 

sustentam sua famílias dignamente, logo o Distrito veio a dar mais chance de 

se viver dignamente e conquistar o seu espaço perante a uma sociedade cada 

vez mais concorrida. Relatou ainda que em nenhum momento quis desmerecer 

a classe dos trabalhadores do Distrito Verde, se disse algo que foi mal 

interpretado, foi com o intuito de preservar a todos e garantir que todos 

vocês tenham o direito de trabalhar e garantir o seu próprio sustento. E por 

fim ofereceu seus préstimos no que for preciso para ajudar a solucionar o 

mais breve possível a situação do esgoto do Distrito Verde e finalizou 

desejando uma boa noite a todos.   

    

 

Nada mais a tratar na presente sessão, o Senhor Presidente deu por 

encerrada, e para constar em ata, eu, Márcio André Scarlassara, primeiro 

secretário, lavrou 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 dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e 

quinze.  


