
 1 

ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/05/2015 

 

Aos vinte e cinco 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: 

 

Requerimento nº 56/2015 de autoria dos Vereadores Josias de Carvalho, 

Marcio Albino e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor 

Adelvino Freitas, Gerente Municipal de Finanças, requerendo que seja enviado 

para conhecimento e análise desta Câmara, relatório de todos os mutuários do 

Conjunto Habitacional Harry Amorim Costa, com os respectivos débitos 

atualizados, constando o valor de Prestação Mensal de cada um. O Senhor 

Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Indicação nº 119/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, para a Senhora 

Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, para 

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

indicando que seja viabilizada a transformação do Balneário Municipal em 

Pesque-Pague Social do Município de Naviraí-MS; e seja feito a alteração do 

nome para Paraíso das Águas. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  
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Indicação nº 129/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que seja disponibilizado um local/sala de 

referência com pessoal capacitado (médicos e enfermeiros) conveniado com a 

Liga Feminina de Combate ao Câncer de nosso Município, para pacientes 

portadores desta enfermidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 131/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando a colocação de 

luminárias na Rua Rosa, próximo a Avenida Mato Grosso.. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 133/2015 de autoria do Vereador Marcio 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 colocado telas de seguranças nos finais das ruas 

Clementina Foletto e Vergilindo Foletto, no bairro Recreio Bandeirante. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 134/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, 

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja feito o 

reparo da iluminação da Quadra de Esportes do Assentamento Juncal. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 135/2015 de autoria do Vereador Deoclecio Ricardo Zeni, 

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 providenciada cobertura para os 

veículos da garagem, principalmente para os veículos novos, com intuito de 

guardar em local apropriado os veículos que não estão em uso contínuo, 

visando sua melhor conservação. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 136/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado à Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente 
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Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, com cópia para o Senhor Florisvaldo 

Oliveira, Presidente do Navi Clube, indicando que seja solicitado ao Presidente 

do Navi Clube, que efetue o serviço de capina química e limpeza nas calçadas 

ao redor do Navi Clube de nossa cidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 138/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis, 

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 realizado reparos na Avenida Antônio 

Figueira, no bairro Jardim Paraíso, próximo a Creche Vera Maria de Brida e o 

Posto de Saúde.. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 139/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

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 seja feita a 

abertura do canteiro central da Avenida Pantanal, localizado defronte a 

empresa Bagagem Bombadisel entre a rua Rosa e a rua Dezoito de Novembro. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 140/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para ao Senhor Denílson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Serviços Públicos, para a Senhora Maria Alice 

Correa de Oliveira, Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, 

indicando que seja realizada a limpeza, a roçada dos terrenos baldios, o 

cascalhamento e a adequação das ruas na Vila Industrial. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 141/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Senhora Elisete Rodrigues Scudeler, 

Superintendente da Fundação Cultural de Naviraí/MS, para o Senhor Ciro 

José Toaldo, Gerente Municipal de Educação e Cultura, para a Senhora Cleci 

Fortunati, Gerente de Assistência Social, indicando que sejam 

disponibilizados cursos como: bordado, corte e costura, bagaço da cana, 

reciclagem de papel, artesanato etc., para as mulheres, e um Centro de 

Recreação para as crianças da Vila Industrial. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 142/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para à Gerência de Saúde, para o Senhor 

Badih Selem, Gerente Municipal de Vigilância em Saúde, indicando que seja 

regularizado ou disponibilizado o atendimento médico na Vila Industrial, bem 

como o atendimento odontológico para os moradores do bairro, e que seja 

ainda, encaminhado o serviço do "carro fumacê" naquele local, tendo em vista 

a necessidade de se evitar a ocorrência de casos de dengue no bairro. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 14/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e outros Edis, expediente endereçado à Família do Senhor Ivan 

Luckenzuk, apresentando nossas condolências aos familiares pelo seu 

falecimento, ocorrido no dia 21 de maio do corrente ano, em Naviraí. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada.  

 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

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. Foi 

apresentado Relatório do Pedido de Vista, feito pelo Vereador Alexandre 

Orion Reginato, favorável ao Projeto. Em seguida foi colocado em discussão o 

referido Projeto. Logo após colocou em primeira e única votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 14/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do art. 1° da Lei n° 1.405, de 21.10.2008, que 

“Autoriza a doação de área de terras para Emerson Del Colle e Elza Rodrigues 
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Del Colle”; Revoga Lei que menciona. 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. Em seguida foi colocado em discussão o referido Projeto. 

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

unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 15/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a política Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; revoga Leis que menciona, e dá outras providências. Foi 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, e da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, todos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 

seguida foi colocado em discussão o referido Projeto. Logo após colocou em 

primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR APARECIDO JESUS DE CARVALHO: 

Cumprimentou os presentes, os ouvintes da rádio Cultura e em especial 

os produtores do Distrito Verde, relatou que veio a esta Casa de Leis com 

intuito de esclarecimentos diante dos fatos polêmicos que envolveram o 

Distrito Verde e mais diretamente os seus produtores, o mesmo diz acreditar 

que houve uma denúncia relatando que o esgoto proveniente do presídio 

estava correndo a céu aberto nas estradas que interligam as glebas dos 

produtores e em alguns pontos transpondo acima dos canteiros de hortaliças, 

questionou a proposição do Edil Josias de Carvalho, onde pede a 

desapropriação de uma área visando solucionar o atual problema de extravaso, 

já no seu entendimento com a previsão de se acomodar mais quatrocentas e 

oitenta famílias, temos que ter uma visão mais futurística e prever redes de 

esgoto e lagoas de tratamento para estas famílias previstas e mais as atuais, 

solucionando todos os problemas com um estudo mais completo e mais 

abrangente, com previsões para o aumento de produtores no Distrito Verde e 

talvez um possível aumento da população carcerária do presídio, lembrou ainda 

que lá já compareceram engenheiros, topógrafos e ambientalistas e a área já 

se encontra pronta para a instalação da rede de esgoto, já que a região é 

considerada área urbana. Relatou ainda que veio hoje nesta Casa de Leis para 

prestar esclarecimentos aos munícipes naviraiense, inclusive trouxe fotos de 

irrigação e afirma que o mesmo é feito com água proveniente de poços 
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artesianos, num total de dezoitos poços, e águas represadas, não utilizando de 

maneira alguma a água das lagoas de tratamento do esgoto como alguns 

desinformados relataram, prejudicando e muito os produtores da região do 

Distrito Verde. Relatou ainda que esta na espera do laudo laboratorial onde 

poderemos constatar se há ou não contaminação por coliformes fecais nas 

folhagens das hortaliças, lembrou ainda que todos os produtores pagam seus 

impostos em dia, ganham seu próprio dinheiro e aqui mesmo os gastam, muito 

diferente de alguns moradores desta cidade que gastam seus dinheiros em 

outros municípios, relatou ainda que o chefe do executivo respondeu a 

indicação do Edil Josias de Carvalho, sendo que assim que tivesse um valor em 

caixa, estaria resolvendo a situação dos produtores do Distrito Verde. 

Relatou ainda que no seu entendimento os produtores devem se unir as 

autoridades interessadas em busca de solucionar o problema existente quanto 

ao extravaso da lagoa de tratamento, entende ainda que os produtores devem 

ser respeitados como cidadãos e ficou muito abatido com a maneira como 

foram tratados por algumas pessoas, difamando-os e fazendo colocações 

falsas relativo a maneira como é irrigados as hortaliças no Distrito Verde, 

agradeceu o Nobre Edil Manoel Messias de Assis pelo apoio, inclusive com 

matéria em mídia impressa, onde relatou que o consumo das hortaliças pode 

ser feito tranquilamente desde que deixem de molho em porções contendo 

água sanitária e posteriormente lavadas em água corrente. Ainda deixou o 

contato telefônico e as portas abertas, para que qualquer pessoa que queira ir 

ver as instalações do Distrito Verde e conferir “in loco” como esta se 

procedendo a irrigação das hortaliças ali produzidas.  E finalizou agradecendo 

a oportunidade e 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 concordou em 

apoiar os professores nas suas decisões, relatou assuntos referentes a 

conquista da administração municipal e governo federal com a inauguração da 

creche professora Zenaide, fato este ocorrido na semana passada, onde 

foram investidos um milhão e meio de reais com parceria entre o FNDE e o 

governo municipal, obra esta que atenderá duzentas e trinta crianças, sendo 

que o critério principal para matrícula é a criança estar fora da creche, 

lembrou ainda que a creche hoje tem a obrigação de cuidar e educar, sendo 

um centro de educação infantil vinculado a gerência de educação e lembrou 

ainda ser direito da criança a educação e ainda a gerência prometeu que após 

as férias do meio do ano estará fazendo os remanejamentos necessários para 

melhor acomodar as crianças, dando mais comodidade as famílias quanto ao 

trajeto escola-casa. Informou assuntos relativos a comunidade em ação, onde 

o mesmo será realizado neste final de semana no Porto Caiuá, mostrando a 
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preocupação do poder público com os moradores daquela região, dispondo 

inúmeros serviços das gerencias a serem executados “in loco”, assim como 

atividades esportivas e culturais, dando o devido valor aos moradores da 

região do Porto Caiuá. Relatou assuntos referentes as emendas do deputado 

Amarildo Cruz, que a princípio a sua emenda atenderia a Associação Reviver, 

mas não houve a perda, sendo que a mesma foi redirecionada destinada a 

construção de academia ao ar livre na Avenida Rodeo Drive, atrás Bosque 

Municipal, com a confecção também da pista de caminhada trazendo mais 

qualidade de vida aos moradores da região. Relatou ainda que recebeu 

moradores do Residencial Portinari no sentido de que a reserva situada no 

referido residencial esta sendo usado para prática de atividades ilícitas, e 

pediu ajuda dos Nobres Pares para juntos resolver a situação. Neste momento 

iniciou esclarecimentos referentes à Comissão Processante instaurada em 

desfavor do senhor Gean Carlos Volpato na qual é presidente, inicialmente 

agradeceu os Nobres Edis e o administrativo desta Casa de Leis pelo apoio 

para chegarmos até o dia de amanhã, onde às dezenove horas teremos a 

realização da sessão de julgamento, lembrou ainda que o trabalho foi árduo, 

penoso e sendo que deparamos com inúmeras dificuldades para concluir as 

etapas, relatou ainda que desde o início dos trabalhos tínhamos a intenção de 

proporcionar aos Nobres Edis a possiblidade de julgarem o vereador acusado, 

assim como dar a chance do mesmo se ele se defender, seguindo fielmente o 

Decreto Lei 201 e convidou a população para acompanhem amanhã nesta Casa 

de Leis a partir das dezenove horas. Afirmou que o sentimento de dever 

cumprido é muito forte com a condução dos trabalhos culminado com a 

marcação da sessão de julgamento, onde todos os prazos foram legalmente 

cumpridos e a chance de defesa foram disponibilizadas ao denunciado dentro 

do prazo legal, espera que o julgamento de amanhã seja feita de maneira 

justa e de acordo com o que espera os munícipes naviraienses, neste ato 

representado por seus vereadores. E se colocou a disposição da população 

para atendê-los e representá-los no sentido de sempre buscar 

incessantemente o melhor para a nossa comunidade. E finalizou desejando uma 

boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO: 

Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e agradeceu a 

presença e os esclarecimentos feitos pelo senhor Jesus de Carvalho, no seu 

entendimento os produtores do Distrito Verde deverão disponibilizar visitas 

ao local para que as pessoas constatem “in loco” a real situação que se 

encontra hoje a irrigação das hortaliças naquela localidade, em seguida 

agradeceu a Deus, ao senhor Eugênio Guedes pela indicação de líder do PSDB 

nesta Casa de Leis, cargo este que espera representar com brilhantismo a 
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confiança lhe concedida. Agradeceu o chefe do executivo municipal pelo 

convite recebido para a inauguração da Creche Professora Zenaide, 

homenagem esta justíssima a esta honrável professora e artesã, ainda deixou 

um abraço aos familiares diante da homenagem. Finalizou convidando os 

munícipes para estarem presentes na sessão de julgamento de amanhã e 

desejou uma boa noite aos presentes.  

 

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

 Iniciou saudando os presentes, e iniciou comentando assuntos relativos 

aos documentos recebidos do representante do Distrito Verde, senhor Jesus 

Aparecido, contendo o histórico e diversas fotos, inclusive da lagoa de 

tratamento dos resíduos, relatou que ao se pronunciar, o senhor Jesus relatou 

que a denuncia dos vereadores está prejudicando os produtores do Distrito 

Verde, isto é uma distorção dos fatos, pois há pelo menos seis proposições 

apresentadas neste sentido, sendo a mais antiga a do ex-vereador Carlos 

Alberto Sanchez, todas elas solicitando das autoridades providencias urgente 

quanto a situação do Distrito Verde. Ainda em um documento encaminhado ao 

governador do estado relata que devido a superlotação do presídio, hoje com 

quase o dobro de população carcerária prevista, a lagoa de tratamento dos 

resíduos esta transbordando, colocando em risco a contaminação do lençol 

freático, o solo e possivelmente os produtos ali produzidos, deixando os 

produtores daquela região muito apreensivos quanto esta situação, sendo que 

o mesmo se agrava muito mais nos períodos de chuvas intensas, diante dos 

fatos apresentados e assinado pelo presidente da APDV, este Nobre 

Vereador entende que é sua obrigação e dos demais Edis desta Casa de Leis 

resolver esta situação que vem se alastrando há mais de quatro ou cinco anos, 

se esta atuando desta maneira é no sentido de resolver esta calamitosa 

situação, situação esta que atinge diretamente os produtores e os munícipes 

naviraienses, onde por um lado a parte comercial este sendo prejudicada e por 

outro lado a desconfiança paira sobre os consumidores quanto as hortaliças ali 

produzidas. Lembrou que atualmente temos tecnologia suficiente para tratar 

todo o resíduo da lagoa e dar a destinação correta, sanando de vez todos os 

problemas que os produtores do Distrito Verde vêm enfrentando há anos e 

com muita pouca vontade das autoridades em solucionar definitivamente o 

problema vem se alastrando. Relatou ainda que em momento algum a intenção 

de deste Nobre Par foi a de prejudicar os produtores do Distrito Verde e sim 

unir os Nobres Pares desta Casa de Leis para juntos cobrarem das 

autoridades uma solução definitiva e correta para que de uma vez por todas 

os produtores do Distrito Verde possam trabalhar em paz e viver dignamente 

como tem feito até hoje, pediu que associação que lhe encaminhasse uma 

cópia dos documentos que tem em posse relativa aos problemas, para que este 

Nobre Edil possa dar prosseguimento rumo a solução definitiva do atual 
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problema. Neste momento relatou que a sessão extraordinária de julgamento 

acontecerá amanhã a partir das dezenove horas nesta Casa de Leis, e 

convidou a população para que acompanhem aqui a realização, pois no seu 

entendimento todos são responsáveis pelo julgamento, sendo que os munícipes  

estão sendo representados pelos Nobres Edis neste ato, sendo o vereador 

julgado e os vereadores que irão julgar o vereador acusado. Lembrou ainda 

que na segunda semana do mês de junho, esta prevista a possível realização da 

sessão de julgamento dos outros cinco vereadores acusados. E finalizou 

desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA: 

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

seguida relatou que no dia de hoje foi intimado e juntamente com os alunos da 

Escola Estadual Antônio Fernandes foram visitar a estação de tratamento de 

esgoto, onde observou diversas lagoas e consequentemente lembrou-se da 

situação vivida atualmente pelo Distrito Verde, onde a lagoa de tratamento 

dos resíduos proveniente do presídio está transbordando, causando todo o 

transtorno já relatado aqui nesta e na sessão anterior. Observou todo o 

processo de tratamento do esgoto provenientes de nossa cidade e não vê 

dificuldades de se implantar o mesmo sistema no Presídio com intuito de dar a 

solução definitiva aos resíduos, solução esta um tanto aguardada pelos 

produtores e munícipes naviraiense. Explanou ainda que devido aos diversos 

fatores influenciam na contaminação das hortaliças, inclusive com o uso de 

estercos, logo a lavagem em água corrente e o deixar de molho com solução de 

água sanitária ajuda a minimizar este problema de contaminação, se 

prontificou a ajudar a dar uma solução definitiva aos problemas hoje 

enfrentados pelos produtores do Distrito Verde. E por fim desejou uma boa 

noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS:  

 Saudou os presentes, os ouvintes da rádio e entende que ainda 

neste ano os Nobres Edis tem obrigação de resolver a situação do Distrito 

Verde ainda neste ano, não temos outra solução a não ser dar a solução 

definitiva e correta aos resíduos sólidos provenientes do presídio. Relatou 

assuntos referentes a deflagração da campanha Naviraí contra a corrupção, 

onde em um trabalho de conscientização junto aos jovens Naviraiense estará 

sendo realizado e parabenizou todas as autoridades envolvidas nesta valorosa 

campanha. Comentou assuntos relativos a valorização dos profissionais da 

educação, e ainda desde que se entende como gente, ouvia falar que os 

docentes recebiam baixos salários diante da importância que tem perante a 
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sociedade, e pergunta até quando iremos ouvir assuntos relativos a má 

remuneração dos profissionais da educação, em seguida relatou a discrepância 

dos salários dos profissionais, como exemplo citou que o salário de um médico 

veterinário do município gira  em torno de um mil e quinhentos reais, enquanto 

que o mesmo medico veterinário na esfera federal recebe quase vinte mil 

reais, para fazer inspeção que no seu entendimento a inspeção é igual em 

todas as esferas, e diz não entender o porque desta diferença. Retornou ao 

caso da corrupção e entende que alguns políticos agem com má fé e de 

maneira intencionada, quando por exemplo, um gestor que esta na 

administração pública  por quatro anos, sendo reconduzido por mais quatro 

anos, ai com más intenções deixa o “pepino” para o próximo gestor,  deixando 

assim a próxima gestão falida antes mesmo de começar, jogada política para 

acabar com a carreira de quem assume e não pertence as suas bases, com 

intuito de queimá-lo politicamente. Entende ainda que o País está quebrado e 

torce para que a situação dos docentes se resolva o mais rápido possível para 

não chegar a situação em que o Paraná vive hoje, estando junto com os 

docentes nesta luta e no seu entendimento os professores deveriam receber 

a mesma quantia que os médicos, as autoridades relatam que está faltando 

dinheiro, mas o que se vê é: dinheiro para proprina não falta, dinheiro para 

alguns países da américa latina não falta, dinheiro para médicos cubanos não 

falta, com dinheiro para a corrupção desenfreada neste País, relatam que não 

tem dinheiro para valorizar as classes que trazem imensurável 

desenvolvimento ao País. Entende ainda que cada cidadão deveria ficar 

indignado com esta onda de corrupção que assolou nosso País nos últimos anos 

e ainda que os salafrários que roubaram a PETROBRAS sejam punidos e 

obrigados a devolverem os bilhões de dólares e posteriormente este 

montante aplicado na educação, principalmente valorizando s docentes, sendo 

assim num futuro bem próximo com certeza os novos políticos estarão 

comprometidos com a ética, com a moralidade, com a honestidade e com a 

honradez na política, mas como vem dizendo, há interesses no meio político 

para que não se invista permanentemente na educação, sendo assim a fica 

mais fácil de manipular e atender os próprios interesses. Finalizou que 

independente dos resultados das Comissões de Julgamento, é uma honra 

muito grande fazer parte desta Casa de Leis, representando a sociedade 

naviraiense, sendo filho desta cidade e ter recebido os ensinamentos dos pais 

humildemente e honestamente, finalizou desejando uma boa aos presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO:  

 Saudou os presentes, os ouvintes da rádio e parabenizou a fala do 

Nobre Edil que o antecedeu no uso da tribuna. Voltou a pontuar junto ao Edil 

quanto às questões salariais dos docentes, entende também que o salário 

recebido pela classe docente é medíocre, pois muitos governantes têm 
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pensamentos medíocres quanto à importância dos docentes e a eles lhe 

oferecem os salários medíocres também, governantes este corruptos que 

entende que quanto menos instruído a população, mais fácil a sua manipulação 

logo esta manipulação inicia-se com a desvalorização da classe docente, 

entende ainda que os Nobres Edis desta Casa de Leis tem a obrigação de lutar 

em favor dos docentes, e consequentemente uma educação de qualidade sendo 

oferecida pelo ensino público, melhorando a sociedade como um todo. No seu 

entendimento, se preciso for a classe docente deve entrar em greve e 

receberá total apoio deste Edil. Quanto ao Distrito Verde, parabenizou o 

senhor Jesus Carvalho pelos esclarecimentos e pelas constantes lutas em prol 

do sucesso dos produtores do Distrito Verde, em conversas com o chefe do 

executivo o mesmo garantiu que tomará as devidas providências no sentido de 

solucionar o problema. Comentou assuntos relativo a sua proposição 

endereçada ao deputado João Grandão, onde solicita as devidas vistorias 

visando a escrituração dos lotes do Assentamento Juncal, logo os 

trabalhadores do assentamento terão seus lotes regularizados e poderão 

trabalhar em paz e com segurança em suas terras.  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 vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois 

mil e quinze.  


