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ATA DA 21a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/06/2015 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 19 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: Márcio André Scarlassara e Donizete Nogueira Pinto; 

estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Manoel Messias de Assis, Claudio 

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

Deoclécio Ricardo Zeni e Alexandre Orion Reginato. 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. Em seguida 

foi colocada à disposição ata da vigésima sessão ordinária, realizada em quinze 

de junho do corrente. Em seguida o vereador Márcio André Scarlassara 

apresentou atestado justificando a sua ausência na sessão ordinária do dia 

quinze de junho. Em seguida foi apresentado e disponibilizado na secretaria o 

ofício nº 54/2015 da GEOCON / Prefeitura Municipal relativo ao balancete, 

fundos e fundações relativos ao mês de maio de dois mil e quinze.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Indicação nº 162/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

expediente endereçado à Senhora Célia Regina de Melo Costa, Líder Regional 

de Atendimento da Energiza, indicando o deslocamento do poste localizado na 

rua Margarida, 662, bairro Sol Nascente, que está impedindo o acesso de uma 

garagem, conforme mostra a foto anexa. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 163/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

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, indicando que seja construído dois quebra-

molas na Avenida Pantanal, um nas proximidades do Hemocentro e outro 

próximo a rua Doutorzinho. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 164/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao 
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Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado Estadual de Mato Grosso 

do Sul, com providências para ao Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 165/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado à 

Excelentíssima Senhora Mara Caseiro, Deputada Estadual de Mato Grosso do 

Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 166/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor João Grandão, Deputado Estadual de Mato Grosso do 

Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 167/2015 de autoria dos  Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Junior Mochi, Presidente da Assembleia Legislativa de 

Mato Grosso do Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei 

Marcelo Miglioli, Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja 

feita a pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto 

Caiuá e MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 168/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Renato Câmara, Deputado Estadual de Mato Grosso do 

Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 
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MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal.  Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 169/2015 de autoria dos  Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Pedro Kemp, Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, 

com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 170/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Amarildo Cruz, Deputado Estadual de Mato Grosso do 

Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 171/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado à 

Excelentíssima Senhora Antonieta Amorim, Deputada Estadual de Mato Grosso 

do Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 172/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado à 

Excelentíssima Senhora Grazielle Machado, Deputada Estadual de Mato Grosso 

do Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja feita a 

pavimentação asfáltica das Rodovias MS-489, Naviraí/Distrito Porto Caiuá e 

MS-145, Naviraí/Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 
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Indicação nº 173/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal 

do Núcleo de Trânsito, indicando que seja feita a pintura de faixas de 

pedestres em frente ao SENAC e ao Miyazaki, que fica na avenida Weimar 

Gonçalves Torres, 862. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 174/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros 

Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor João Grandão, 

Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que seja viabilizada 

Emenda Parlamentar com recursos em valores suficientes para duplicação da 

Rodovia MS-141 até a extensão da BR-163, e o asfaltamento da Rodovia MS-141 

até a Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí.  Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 175/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que seja realizado o patrolamento e demais 

serviços necessários na estrada vicinal, sentido Naviraí à Juti, no prologamento 

da BR-163, entrada do lado direito, antes do rio São Lucas, no trecho entre as 

fazendas Santas Felicidade e Brilhante. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 176/2015 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino da 

Silva, Manoel Messias de Assis e outros Edis, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado Estadual de Mato Grosso 

do Sul, com providências para ao Excelentíssimo Senhor Silvio Cesar Maluf, 

Secretário de Justiça e Segurança Pública, indicando que seja viabilizado, com 

urgência, a instalação de um Posto Policial no bairro Jardim Paraíso, em Naviraí-

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

encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 177/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, 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 Denilson Aurélio Souza Barbosa, 

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja 

realizado o patrolamento das ruas do Jardim Ipê. Em seguida o Senhor 



 5 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada 

 

Indicação nº 178/2015 de autoria do Vereador Deoclecio RicardoZeni, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para a Gerência Competente, indicando que seja 

providenciado junto ao órgão competente, a revisão das podas de árvores 

executadas pela Energisa Distribuidora de Energia S/A, visto que a mesma 

somente as realiza em situações emergenciais, deixando as árvores totalmente 

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

encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 179/2015 de autoria dos Vereadores Marcio Albino e Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, 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 

pavimentação asfáltica na rua Lírio, entre a avenida Mato Grosso e a rua Miguel 

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

encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 180/2015 de autoria do Vereador Josias de carvalho e outros 

Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Vander Loubet, 

Deputado Federal de Mato Grosso do Sul, indicando que sejam viabilizados 

recursos através de uma Emenda Parlamentar para serem destinados ao Bairro 

Jardim Eldorado de Naviraí, para construção de redes pluviais e realização de 

pavimentação asfáltica. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 181/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Toaldo, Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja realizado 

o levantamento de dados referente a necessidade de alfabetização do 

Assentamento Juncal e implantação do EJA (Educação de Jovens e Adultos) na 

escola do Assentamento. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 182/2015 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, 
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Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja feita a 

abertura do canteiro central da Avenida Jateí, número 756, defronte a 

empresa Oficina Tchanta Tratores. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Indicação nº 184/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e outros Edis, 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 Renato 

Moraes da Silva, Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja 

realizada a reforma e a adequação do Ponto de Táxi número 01, localizado na 

Avenida Weimar Gonçalves Torres, e a demarcação das vagas de 

estacionamentos na referida avenida. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada 

 

Requerimento nº 59/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Tenente-Coronel Ezequiel 

Martins dos Santos, Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Naviraí, 

requerendo que seja convidado o Presidente do "Projeto da Guarda Mirim", 

Cabo Silvio Amador Nogueira, para informar em uma reunião o motivo da 

paralisação do projeto. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 34/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis 

porque foi concedida a escritura para um sitiante do Cinturão Verde que ainda 

não teve o seu lote quitado. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o pedido apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 35/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Junior e outros Edis,  expediente endereçado ao Ilustríssimo Senhor 

Engenheiro José Aristides Ortiz, Superintendente Estadual da FUNASA no 

Mato Grosso do Sul, solicitando que seja encaminhado para esta Casa de Leis, 

informações oficiais referentes à tramitação do Projeto de Ampliação da rede 

de abastecimento de água para o Assentamento Juncal. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o pedido apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 36/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Junior e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando que sejam prestadas informações 

à esta Casa de Leis a respeito do andamento dos estudos e das negociações com 

a categoria de Agentes de Vigilância Sanitária e Fiscais de Vigilância Sanitária 

visando a implantação de Adicional de Produtividade para os servidores 

ocupantes dos referidos cargos.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o pedido apresentado. 

 

Moção de Congratulação nº 10/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Tenente-

Coronel Ezequiel Martins dos Santos, Comandante do 12º Batalhão da Polícia 

Militar de Naviraí, apresentando nossas congratulações ao aluno da Polícia 

Militar de Naviraí, Juliano Diego dos Santos Silva, pelo ato de bravura 

praticado no dia 14 de junho do corrente ano. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse  a moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 16/2015 de autoria do Vereador Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado à Senhora Gercina Mariano Dias e 

familiares, apresentando nossos sentimentos à viúva, a sua filha Elizângela 

Mariano Dias, bem como nos solidarizar com toda a família do Sr. Antonio 

Pereira Dias, falecido em 17 de junho. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 17/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

expediente endereçado ao Senhor Florisvaldo Oliveira dos Santos e família, 

apresentando nossas condolências pelo falecimento de seu pai, o Senhor Luiz 

Vitor dos Santos, ocorrido em Dourados, no dia 21 de junho do corrente ano. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse 

a moção apresentada. 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2015 de autoria do Executivo Municipal, 

que em súmula: Altera a redação do § 3º inciso III, do artigo 102, da Lei 

Complementar n° 063/2006 de 21 de dezembro de 2006, que “Dispõe sobre o 

Código de Obras do Município de Naviraí”, e dá outras providências.  Foi 

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

Comissão de Finanças e Orçamento, e dá Comissão de Obras e Serviços 

Públicos, todos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi 
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colocado em discussão o referido Projeto, que foi Pedido Vista pelo Vereador 

Márcio Albino. Logo após colocou em votação o Pedido de Vista, que foi 

aprovado por unanimidade. 

  

Projeto de Lei nº 18/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: 

Aprova o Plano Municipal de Educação do Município de Naviraí/MS 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. 

 

 

ESCLARECIMENTO: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE BENDITO 

MISSIAS DE OLIVEIRA. 

 Esclareceu que no seu entendimento os motos taxistas deveriam 

buscar apoio junto ao chefe do executivo municipal, pois e mesmo deve 

oferecer condições para esta que classe trabalhadora possa desempenhar as 

suas funções da melhor maneira possível. Ainda explicitou que todas as contas 

desta Casa de Leis são aprovadas pelo Tribunal de Contas, assim como toda a 

sua movimentação, sendo que o mau uso do mesmo poderá acarretar para este 

Nobre Par em ato de improbidade administrativa, explicou ainda que não é o 

Presidente que está segurando o dinheiro, e sim a Lei, onde a devolução de 

dinheiro para prefeitura dará somente após o fechamento do balancete anual 

que acontecerá no final do ano em exercício, ainda relata que os Nobres Edis 

desta Casa de Leis poderão sugerir os onde aplicar os recursos provenientes da 

devolução desta Casa de Leis. E ainda lembrou que qualquer cidadão poderá 

acompanhar as contas desta Casa de Leis pelo Portal da Transparência e ver 

para onde o dinheiro está sendo destinado.   

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO DA ÁVILA 

SILVA JUNIOR. 

 Saudou a todos, os ouvintes da rádio Cultura e a classe dos motos taxistas 

representados aqui nesta sessão plenária, relatou que fica um tanto realizado 

diante da presença dos munícipes nesta Casa de Leis, pois sempre cobrou a 
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participação popular “in loco” durante as realizações das sessões ordinárias, 

entende ainda que quanto maior a participação dos mais diversos segmentos, 

maior será a consonância entre os munícipes e os Nobres Edis, com isso a 

população só tem a ser beneficiada, já que entende que esta aqui nesta cadeira 

como representante dos munícipes e a eles devem enorme satisfação. 

Reconheceu em tribuna os relevantes trabalhos do Juiz do Trabalho, o senhor 

Leonardo Eli, que com o TAC (termo ajustamento de conduta) gerou um recurso 

através da procuradoria do trabalho, por meio do juiz do trabalho local, que foi 

encaminhado para aquisição de equipamentos destinados ao corpo de bombeiros, 

e mais ainda, a atitude do Juiz em conversar com o executivo municipal no 

sentido de destinar os recursos para os setores onde a saúde mais esta 

precária. Relatou ainda que junto ao Nobre Edil Josias de Carvalho, estiveram 

com o secretário de desenvolvimento e meio ambiente, o senhor Jaime Verruk 

pleiteando para o Conesul a implantação da sede do IMASUL em nosso município 

visando o atendimento de toda a região do Conesul. Relatou ainda ser solidário 

as reinvindicações dos motos taxistas, que nesta sessão se encontram 

representados, pois junto ao vereador Dejalma Marques de Oliveira estiveram 

na semana passada visualizando o projeto dos motos taxistas, que acharam 

muito interessante, viável e justíssimo,  inclusive com adesão total desta Casa 

de Leis dentro da legalidade certamente, tranquilizou os motos taxistas e 

prometeu empenho total por parte deste Nobres Edil quanto ao pleito por esta 

categoria solicitado, pedindo somente um pouco de tempo para sua 

concretização e ainda entende que esta Casa de Leis tem vontade e resolve os 

problemas, o que não acontecia na gestão anterior, que faziam teatrinhos e 

nada traziam de benefícios aos munícipes. Agora quanto ao atraso dos salários 

dos trabalhadores da usina, fato este que causa um grande temor aos munícipes 

naviraienses, pois esta empresa tem uma grande importância econômica para o 

nosso município, principalmente na geração de renda e empregos, logo diante 

deste fato estiveram reunidos com o chefe do executivo municipal e diretores 

para avaliarem a situação e buscarem o melhor para os munícipes, sempre no 

que estiver ao alcance dos nobres vereadores, no sentido de resolver os 

problemas e trazer benefícios aos munícipes.  E finalizou desejando uma boa 

noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO.  

 Saudou a todos, os ouvintes da rádio Cultura e em especial os motos 

taxistas presentes, relatou que as melhorias solicitadas pelos motos taxistas 

dependem de tramitação das Leis, e no que depender deste Nobre Edil com 

certeza os mesmos serão atendidos. Lembrou ainda da enorme burocracia que 
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ainda temos no Brasil, onde atos só poderão ser executados diante de 

tramitações legais, que por sua vez são um tanto morosos. Parabenizou as 

senhoras que encamparam a luta pelas obras inauguradas nesta semana no 

bairro Harry Amorim Costa e salientou que elas sirvam de exemplo para que 

outros bairros também possam fazer o mesmo, logo temos que buscar 

entretenimentos para as crianças nos bairros onde elas se encontram, isto é 

próximas de suas residências. Guarda mirim, necessidade urgente a se resgatar, 

grandes empresários de nossa cidade se edificaram após passagem pela guarda 

mirim, entende ainda que as crianças precisam de ocupação, tendo como prova 

este Nobre Edil que desde pequeno sempre trabalhou e muito, logo o trabalho 

dignifica o homem. Mostrou se um tanto indignado com algumas pessoas que se 

dizem descrente a Deus, voltou a reafirmar que Deus vem primeiro lugar em sua 

vida e posteriormente os outros, ainda que não deixem Deus de lado, pois, quem 

nele não crê, não acredita em si mesmo e a constituição prega à liberdade de 

credo, respeitado e sendo respeitado por todas as religiões.  E por fim deixou 

as portas de seu gabinete aberto aos munícipes e desejou uma boa noite a 

todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SACARLASSARA: 

 Inicialmente desejou uma boa noite a todos, aos motos taxistas presente 

nesta sessão ordinária e diz saber muito bem da realidade vivenciada pelos 

motos taxistas em sua labuta diária em busca do sustento para os seus 

familiares, visando atender as necessidades dos menos favorecidos; lembrou 

ainda do saudoso senhor João Bala, moto taxista e um grande lutador pelo 

reconhecimento dos direitos da categoria, enfatizaram ainda que a classe dos 

motos taxistas deve permanecer unida e organizada, com intuito de buscar os 

recursos que futuramente serão devolvidos por esta Casa de Leis para e o 

executivo municipal e ainda poder contar com o total apoio deste Nobre Par. 

Relatou ainda a presença em nossa cidade da deputada mais votada do estado e 

a mais frequente em nossa cidade, a senhora Teresa Cristina, que cumpriu 

agenda, ouviu os empresários de Naviraí, visitou a creche Zenaide Nunes, 

dirigida pela senhora Claudia, visitou ainda a futura sede do corpo de bombeiros 

que esta sendo edificada na Avenida Amambai e esteve presenta na audiência 

pública na cidade de Itaquiraí, onde a CCR-MS concessionária da BR 163 esta 

analisando se a rodovia passará ou não pela avenida central da cidade, esteve 

presente também na usina Infinity onde se mostrou muito preocupado com a 

situação dos trabalhadores da referida usina, sendo que diversos trabalhadores 

se encontravam em situações bem difíceis, com a água e a luz cortadas por 

falta de pagamento, fato este que foi sanado dias depois com o pagamento por 



 11 

parte da usina. E por fim disponibilizou o seu gabinete aos munícipes no sentido 

de atender os seus interesses com assuntos pertinentes e desejou uma boa 

noite aos presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEOCLECIO RICARDO ZENI.  

 Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e ao fazer o uso da 

palavra justificou que desde que entrou para esta Casa de Leis com 

representante do povo prometeu defender todas as classes, ainda disse que ser 

muito mais fácil manusear o próprio dinheiro do que dar a destinação certa ao 

dinheiro do “povo”, entende ainda que todos os Nobres Edis desta Casa fizeram 

enormes sacrifícios para que se constituísse o montante hoje acumulado, 

relatou que ao chegar a esta Casa, o saldo era um valor irrisório que girava em 

torno de cinquenta e poucos reais e neste mês poderemos fechar o caixa com 

um saldo positivo de mais de novecentos mil reais. Entende ainda que a 

destinação somente ao final do ano esta muito longe, fato este explicado pelo 

Presidente desta Casa de Leis, e no seu modo de ver o Tribunal de Contas 

deveria rever tudo isso já que neste órgão foram encontrados em torno de 

quatrocentos “empregos fantasmas” e o montante acumulado por esta Casa de 

Leis ficará parado, sendo que o mesmo já poderia estar rendendo juros, e clama 

por interferência do Poder Público para que este montante possa ser ter 

destinação correta o mais breve possível. Finalizou que nesta Casa de Leis há 

dinheiro sobrando sim e as classes devem se mobilizar no sentido de reivindicar 

a sua correta destinação e ainda disse que não ficará mais cuidando do dinheiro 

público, diante desta caótica situação, principalmente desta Casa, pois este 

indignado com a morosidade dos acontecimentos e no seu entendimento, a onda 

de combate à corrupção que passou por Naviraí deve se estender até Brasília, 

passando pela capital do estado e por fim desejou uma boa noite.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA. 

 De inicio saudou os presentes e em especial os motos taxistas que estão 

presentes nesta Casa de Leis, relatou que já houve inúmeras indicações 

apresentadas nesta Casa de Leis, no sentido de atender as reinvindicações dos 

motos taxistas, logo diante dos fatos, a presença desta classe na sessão 

ordinária é de suma importância, demonstrando total interesse da classe para 

que a suas solicitações sejam resolvidas, principalmente quanto ao conforto e 

segurança. Explicou ainda que com as novas adequações dos pontos de motos 

taxistas, as estruturas antigas que hoje esta instalada nos pontos, já tem a sua 

destinação que será parte da cobertura dos pontos de ônibus, segundo estudos 

já realizados. No seu entendimento o chefe do executivo sabendo que é certo e 



 12 

receberá desta Casa de Leis um montante considerável terá condições de 

projetar um determinado valor visando atender as necessidades pleiteadas 

pelos motos taxistas, com licitações e outros processos que venham advir.  E 

por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

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

 Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e os motos taxistas e 

primeiramente relatou assuntos relativos à economia desta Casa de Leis, é fato 

que a partir da administração do senhor Presidente Benedito Missias, esta Casa 

de Leis já economizou um montante que ultrapassa os oitocentos mil reais, 

dinheiro público proveniente do repasse municipal, parte dela é utilizada para 

pagar as despesas administrativas, não podendo de maneira alguma fazer 

investimentos do mesmo, paga subsídio dos vereadores, paga as diárias, paga as 

verbas indenizatórias, salários dos servidores concursados e comissionados, 

paga água, paga luz, material de consumo e demais materiais para que a mesma 

possa funcionar. Sendo que a sobra deverá ser obrigatoriamente devolvida ao 

município, para posteriormente revertidas em serviços em benefício da 

população, de acordo com os critérios da administração municipal, por exemplo: 

saúde, educação, segurança pública, transporte  e outros, sempre no sentido de 

melhor atender os munícipes. Todo dinheiro em caixa deve ser devolvido no 

final do período legislativo que se encerra, logo todo o montante economizado 

em 2015 deve ser devolvido em dezembro após o fechamento do balancete 

anual, existe uma pressão em cima desta Casa para que a devolução seja mensal, 

inclusive fará um requerimento para saber a destinação do montante de cento e 

quarenta e sete mil que foram devolvidos no ano passado, no seu entendimento 

os valores hoje gasto por esta Casa são valores que realmente necessários, não 

há nada de abusivo nas diárias e verbas indenizatórias, ainda com a redução das 

diárias de novecentos e dez reais para quinhentos e oitenta reais e nas verbas 

indenizatórias de dois mil e quinhentos reais para um mil e duzentos e cinquenta 

reais, como podem observar que estes Nobres Edis que hoje aqui se encontram, 

estão criando mecanismos visando a economia do dinheiro público para melhor 

aplicação,  destinando a melhoria da população, observando ainda o cenário 

nacional, diante de inúmeros casos de corrupção, é mais salutar que o dinheiro 

fique aqui de posse desta Casa diante do olhar dos treze Edis que compõe esta 

Casa de Leis, inclusive com anuência do Tribunal de Contas. Entende que Naviraí 

necessita com a máxima urgência que se edifique um prédio visando às futuras 

instalações do centro de hemodiálise, reinvindicação esta antiga de nossos 

munícipes, isto sim é prioridade e com certeza atingirá toda a região do 

Conesul, são inúmeros pacientes renais crônicos sofrendo com os deslocamentos 

semanais para realizarem a hemodiálise, inclusive com riscos de estarem 
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constantemente transitando nas perigosas rodovias. E ainda no seu 

entendimento com as economias efetuadas será viável a construção para a 

instalação do centro de hemodiálise, pois por estimativa é possível termos em 

caixa no mês de dezembro um montante que ultrapasse a ordem de um milhão e 

oitocentos mil reais, valor suficiente para a construção pleiteada há tempo pelo 

munícipe, cabe a nós Nobres Parlamentares ficarmos atento à destinação 

correta do montante a ser devolvido, quantidade esta vultosa, lembrou que o 

dinheiro só some quando as obras são superfaturadas, logo os Nobres deverão 

ficar atentos aos estágios que estes valores percorrerão até a sua aplicação. 

Ainda em sua fala, relatou que o atual prédio desta Casa de Leis necessita de 

reformas na cobertura, portas, banheiro, ar condicionado e outros setores, mas 

com certeza mais de um milhão ainda retornarão aos cofres do executivo 

municipal, e por fim tranquilizou a população quanto ao valor que esta Casa de 

Leis tem em caixa hoje e ao devolver o montante ao chefe do executivo fará um 

termo de ajuste de finalidade para dar a destinação correta e atender os 

munícipes, finalizou clamando para que os munícipes acompanhem de perto 

todas estas tramitações e desejou 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 dois dias do mês de junho do ano de dois 

mil e quinze.  


