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ATA  DA  25a  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  DIA  17/08/2015 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 quarta sessão ordinária, realizada em doze de agosto do 

corrente.  

 

 

 

Apresentação de Projeto 

 

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

súmula: Dispõe sobre a alteração do art. 2º e parágrafo único da Lei n° 

914/99, eu estabelece os requisitos para concessão de títulos honoríficos. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os devidos 

pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 28/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras com 596,30m², localizada no 

Distrito Industrial denominada Lote 01 da Quadra 47, para a empresa P & D 

Automação e Serviços Industriais Ltda-ME, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os devidos 

pareceres. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Pedido de Informação nº 43/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, solicitando informações sobre os 

motivos pelos quais ainda não foram concluídos os trabalhos das etapas 01 

(um) e 02 (dois) da construção do Complexo Esportivo da avenida Gloria de 

Dourados, uma vez que consta nas placas colocadas no local o prazo para 

conclusão, sendo certo que já venceram há muito tempo e as obras 

encontram-se totalmente abandonadas. Verifica-se, ainda, que na Primeira 

Etapa foi iniciada a construção de uma arquibancada de concreto, que ainda 

não foi concluída, e que agora, no mesmo Complexo, está sendo construída 

outra arquibancada de concreto, o que pelo se vê, já seria a terceira etapa 

da construção do Complexo Esportivo. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse o pedido de informação 

apresentado. 

 

Requerimento nº 80 /2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis, expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo que sejam informados os motivos 

pelos quais não está sendo realizado o cadastramento do Cartão SUS 

(Sistema Único de Saúde) nos locais estabelecidos pela Lei Municipal nº 

1.881, de 1º de outubro de 2014. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 81/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente 

Municipal de Administração, para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente 

Municipal de Finanças, requerendo que sejam encaminhados a esta Casa de 

Leis, todos os documentos comprobatórios das despesas efetuadas com a 

construção das Academias de Saúde, de categoria intermediária, no bairro 

Boa Vista e Jardim Progresso, e cópia das plantas para construção. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o 

requerimento apresentado. 
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Requerimento nº 82 /2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein, 

expediente endereçado ao Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, Gerente 

Municipal de Receita, requerendo que seja informado o valor da arrecadação 

dos chamados "recursos próprios" do Município de Naviraí, dos períodos de 

janeiro a dezembro de 2014 e janeiro a julho de 2015, acompanhados de 

relatório mensal da arrecadação. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 83 /2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein, 

expediente endereçado ao Senhor José Aparecido Zeferino da Silva, 

Gerente Geral da Caixa Ecônomica Federal- Agência de Naviraí, requerendo 

que sejam fornecidas informações a esta Casa de Leis, por meio de relatório 

circunstanciado, mês a mês, do período de janeiro a dezembro de 2014 e 

janeiro a julho de 2015, de todos os valores e importâncias oriundas do 

Governo Federal, destinadas ao município de Naviraí, sob todos os títulos, 

com as datas das liberações, bem como contas para onde foram feitas as 

transferências ou depósitos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 84 /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 Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, requerendo que sejam 

encaminhados a esta Casa de Leis, os relatórios detalhados dos 

procedimentos que foram realizados com o objetivo de definir as condições 

ambientais de trabalho para fins de percepção dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade das seguintes categorias: "Agente de Saúde 

Pública", "Cozinheira" e "Vigia", tendo em vista que os laudos apresentados 

pela empresa contratada para tal não apresentam tais informações. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o 

requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 85 /2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expedient endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Roberto Pedro da Rocha, 

Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, para o Senhor Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, requerendo que seja 

encaminhado a esta Casa de Leis a lista completa dos maquinários do 

Executivo Municipal que tenham sido adquiridos com recursos do Ministério 
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do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

abastecimento do Governo Federal, indicando ainda a situação atual de cada 

um, os servidores responsáveis pelos mesmos juntamente com a programação 

de trabalho/atendimento. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 86 /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 Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, requerendo que seja realizada nos 

termos da legislação específica, a Etapa Municipal da 3ª Conferência 

Nacional de Juventude. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Indicação nº 216/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, para o Senhor Adelvino Francisco de Freitas, 

Gerente Municipal de Finanças, indicando que seja viabilizada a manutenção 

nos ares-condicionados das recepções e salas de espera dos PSF do 

Município de Naviraí, bem como a instalação, com urgência, de ares-

condicionados nos Postos de Saúde que ainda não possuírem. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 218/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

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 realizada a construção de 

uma lombada (quebra mola) na rua Caiuá, defronte ao Pantanal Gás. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 219/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira 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, indicando que seja 

implantado um redutor de velocidade (quebra mola) na rua Jamil Selem, 

defronte ao Detran-Departamento Estadual de Trânsito. Em seguida o 



 5 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 220/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que a sobra dos recursos financeiros a 

serem devolvidos pela Câmara Municipal à Prefeitura, sejam utilizados na 

implantação do serviço de Hemodiálise de Naviraí. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 221/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira e outros Edis, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja realizada a 

troca das lâmpadas de 70 watts para 250 watts, em toda a extensão da 

Avenida Caiuá, para dar melhor luminosidade a região, caso não haja nenhum 

projeto para implantação de iluminação nos canteiros centrais. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 22/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros edis, expediente endereçado à Senhora Silene Rufino 

dos Santos e família, apresentando nossas condolências pela perda de sua 

filha Gabriela Fernanda Camargo da Silva e seu esposo Milton Camargo da 

Silva, ocorrido no dia 11 de agosto do corrente ano, em trágico acidente de 

trânsito. Manifestamos nosso apoio, desejando que nesse difícil momento, 

seja concedido, à senhora e toda sua família, o conforto necessário para 

acalentar vossos corações. Clamamos que a sublime misericórdia divina 

fortaleça-os, e que os dias sejam tomados por grande energia vital, para que 

toda a tristeza seja afastada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção de pesar apresentada. 

 

Ordem do Dia 
 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 24/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do artigo 1º, da Lei n° 1.488/2009, de 15 de 

dezembro de 2009, que “Autoriza a doação de área de terras para Odirlei 
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José Thonin, e dá outras providências. Foi apresentado Parecer das 

Comissões de Justiça, Legislação e Redação, e dá Comissão de Obras e 

Serviços Públicos, ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 

seguida foi colocado em discussão. Logo após colocou em primeira e única 

votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA.  

Iniciou cumprimentando a todos, aos ouvintes da rádio Cultura e em seguida 

agradeceu a segurança que a corporação da Polícia Militar nos oferece com 

os seus valiosos préstimos, em especial ao senhor Ângelo que deixou a vida 

de artista para ser policial. Parabenizou ainda o senhor Leonardo Eli, Juiz da 

Vara do Trabalho, que em sua ação ao bloquear alguns valores da Usinav, 

estão possibilitando aos funcionários que estão há mais de dois meses sem 

receber, a receberem os valores que lhe são de direito. Esclarece ainda aos 

munícipes que utilizam das estradas nas imediações das fazendas Pindó, 

Novo Rumo e Santa Cruz que em contato com gerente responsável, o senhor 

Ivan, e na sexta-feira mesmo já foram iniciadas os reparos necessários para 

as estradas, para que todos possam transitar com segurança e rapidez. 

Ainda relatou que inúmeros vereadores já solicitaram a iluminação do antigo 

campo do Pacolão e ainda explicou que são os moradores que clamam há 

tempos por sua iluminação, já que ambos solicitaram esta reivindicação sem o 

devido sucesso, mas em contato com o chefe do executivo municipal tem a 

certeza que ainda até o final deste ano a iluminação será concretizada. E por 

fim finalizou desejando uma ótima semana a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN.  

Inicialmente relatou que durante nove meses que aqui esta como 

representante do povo trabalhou direta e indiretamente nas Comissões que 

culminaram com a cassação dos treze edis, conforme desejo da maioria dos 

munícipes, dedicando grande parte do seu tempo a estes préstimos por ser 

conhecedor da Lei de ofício. Ainda pleiteou e conseguiu alterar o regimento 

interno para que as votações fossem feitas abertamente, dando fim as 

dúvidas e ao anonimato quanto as votações ocorridas dentro desta Casa de 

Leis, estabeleceram as eleições da mesa diretora para o período 
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subsequente, cancelando assim uma eleição que havia sido realizada a 

destempo revalidando assim os prazos corretos a serem seguidos, e ainda 

por consenso entre os nobres edis reduziram as diárias e as verbas 

indenizatórias, também não se renovou os contratos com a publicidade e 

esclareceu que cada edil individualmente e de seus próprios vencimentos 

estão fazendo a sua publicidade., sendo ainda foi limitado a dois assessores 

por gabinete, proibindo ainda a contratação de funcionários para 

posteriormente serem cedidos a outros órgãos. Relatou ainda que todos os 

nobres edis tem trabalhado em prol da população, sempre ligado nos fatos 

que acontecem dentro desta Casa de Leis, e ainda lembrou que uma CPI se 

encontra em andamento no sentido de apurar a quantidade de gerentes que 

estão em exercícios hoje, sabendo que todos têm o conhecimento, inclusive 

com a lista fixada no hall desta Casa, CPI constituída de três vereadores 

segundo a participação partidária que após a sua publicação deverá iniciar os 

trabalhos, casa haja alguma irregularidade tanto na contratação quanto no 

pagamento, havendo improbidade administrativa os autos serão 

encaminhados ao Ministério Público e a Câmara oferecerá a denúncia ao 

acusado. Explanou ainda que os nobres edis que hoje aqui se encontram, 

estão passando esta Casa de Leis a limpo com o intuito de resgatar a 

dignidade e a confiança desta honrável Casa, um tanto desgastada por 

aqueles que aqui passaram.  Lembrou ainda que existem bons políticos e neles 

a população deve dar um crédito para que a dignidade de todos seja 

restabelecida em todas as esferas. Após a realização da ultima sessão de 

julgamento que data de trinta de junho, a normalidade voltou a esta Casa, já 

que todos os nobres edis se tornaram efetivos, e no seu entendimento uma 

nova eleição para composição da mesa diretora se faz necessário, já que há 

uma nova formação desta Casa de Leis ou ainda manter a atual composição 

desde que seja através de um processo eletivo, fato este que esta sendo 

analisado pela justiça e brevemente teremos uma decisão. Visando o melhor 

para os munícipes Naviraiense devemos estar atentos ao desenrolar da CPI 

que irá apurar se há irregularidades nos valores recebidos pelos gerentes e 

também a criação das gerencias; também quanto ao repasse dos sete por 

cento que a prefeitura faz a esta Casa de Leis, visando sanar as suas 

despesas administrativas, não podendo fazer aplicações ou investimentos, 

sendo que o valor que resta conforme o Tribunal de Contas deverá ser 

devolvido ao final do ano letivo e ser aplicado onde o chefe do executivo 

municipal encontrar maior necessidade ou ainda onde os legisladores 

opinarem, como foi opinado visando à implantação do centro de hemodiálise. 

Lembrou ainda que o subsídio dos vereadores é trinta por cento do valor do 



 8 

subsídio dos deputados, que hoje gira em torno de cinco mil, novecentos e 

sessenta e um reais, temos ainda que analisar melhor o montante repassado 

pelo executivo a esta Casa de Leis, pois desde que a Casa trabalhe com 

honestidade e bem certinho, haverá sobra de valores na ordem de cento e 

cinquenta mil reais mensais, logo não vê a necessidade de se repassar sete 

por cento como esta ocorrendo hoje, podendo ser realmente repassado um 

percentual menor, e ainda em conversa com o empresário Napoleão, como 

montante repassado é muito elevado, este valor tem gerado a prática de 

atos ilícitos dentro  desta Casa de Leis, em relação ao subsídio a sua redução 

deve acontecer em mandatos anteriores para que possam vigorar no próximo 

mandato, fatos ocorridos em algumas cidades no interior do Paraná, e no seu 

entendimento este movimento visando a redução deve acontecer em todo o 

Brasil, nos legislativos municipais e estaduais principalmente, ainda em 

conversa com vereadores de outras cidades o interior do Paraná, é Lei que 

os gerentes não podem ter vencimentos maiores que os vencimentos dos 

nobre edis. E por fim relatou que em momento certo estará estudando as 

reduções do repasse e os vencimentos dos gerentes e vereadores visando 

dar um retorno aos munícipes, após minuciosa apuração da CPI recém-

instaurada, deixando as portas do gabinete aberto para os entendimentos 

necessários a todos e finalizou desejando uma boa noite.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS. 

Agradeceu prontamente o comandante da Polícia Militar, o Coronel Ezequiel 

Marques, o senhor Neuri Luiz, subtenente do grupamento de trânsito de 

Naviraí, e ainda os soldados De Ângelo, Gleisson, Maicon e Gleice. Observou 

que os nobres edis tem seus próprios pensamentos, ideais e entendimentos, 

sendo assim entende que nesta Casa de Leis não há fantoches como se 

vincula em redes sociais, há sim homens de bem que defendem os interesses 

dos munícipes, buscando incessantemente o bem comum dentro dos 

princípios e da moralidade. Relembrou ainda que entrou nesta Casa em 

dezenove de fevereiro e nas vezes que viajou foi em busca de conhecimento, 

em busca de melhor se aprimorar visando maximizar o atendimento dos 

interesses dos munícipes. Relatou ainda que as redes sociais aceitam tudo, 

sem pudor algum, inclusive cidadãos que já se beneficiaram do dinheiro desta 

Casa, logo o benefício veio em troca do trabalho, ainda que este trabalho 

deva ser bem remunerado para ser incorruptível, entende ainda que a 

corrupção vem do caráter da pessoa, então não aceita o título de ladrão e a 

denominação de irmandade dois que os falsos fakes vem atribuindo aos 
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nobres edis, entende ainda que as críticas serão benvindas, mas desacatar os 

nobres edis isso não pode ser feito, ainda mais por pessoas sem fundamento 

algum, sem base, sem respaldo e sem moral. Quanto ao áudio que aparece 

dialogando com o senhor Cícero dos Santos, o mesmo aconteceu há tempos 

atrás, muito antes da eclosão da operação Atenas, pois é político e conversas 

com pessoas do meio é normal, e quando disse que engrossaria o caldo é 

porque gosta de um bom debate e com certeza esta com a consciência bem 

tranquila quanto a este fato, as pessoas que conhecem este nobres edil 

sabem do que esta se falando, pois é fato que faz muito tempo que não 

conversa com o senhor Cícero e também não compactuava de suas ideias e 

maneira de agir. Quanto à questão de uma solicitação a gerencia que se trata 

da retirada ou diminuição de um quebra molas devido a diversos fatores 

negativos constados in loco, o mesmo não foi atendido e nem sequer recebeu 

uma devolutiva visando a melhoria. Espera que os munícipes tenham um pouco 

de paciência com os nobres edis que agora estão efetivos, pois entende que 

de sua parte, tem muitas qualidades e caráter na condução do cargo de 

legislador que a população lhe outorgou e logo mostrará com benfeitoria em 

prol dos munícipes, e por fim desejou uma boa noite a todos.   

 

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

Inicialmente desejou uma boa noite a todos, agradeceu ainda os presentes e 

ouvintes da rádio. Em resposta ao nobre edil Gil do Táxi, entende que faz 

parte de sua função as cobranças que foram feitas anteriormente, pois se há 

algo que não esta funcionando, o mesmo deverá ser cobrado visando a 

maximização no atendimento aos munícipes. Neste final de semana que 

passou, foi convidado pelo grupo Desbravadores da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia para fizesse uma explanação esclarecendo o papel, as funções de 

legislador e desta Casa de Leis perante a sociedade naviraiense, que foi 

feito com muito prazer e agradeceu a diretoria pela oportunidade ofertada. 

Ainda agradeceu o deputado Joao Grandão pelo pronto atendimento quanto 

às questões que envolvem os trabalhadores da usina de Naviraí, sendo muito  

prestativo e ajudando os trabalhadores quanto esta delicadíssima situação 

que os mesmo estão vivenciando e ainda pelos feitos já conseguidos 

anteriormente para o nosso município. Relatou ainda que as cobranças 

sempre serão feitas e as criticas devem ser feitas de maneira construtivas, 

isto é buscando sempre o melhor para os munícipes e finalizou desejando 

uma boa noite.   
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR. 

Saudou todos os presentes, em especial os ouvintes da rádio Cultura que 

acompanham semanalmente as sessões e também ao companheiro Jefferson 

que constantemente acompanha as sessões desta Casa de Leis. Lembrou que 

foram formadas cinco comissões que apuraram os fatos e resultaram na 

cassação de onze vereadores e renuncia de outros dois, nestes nove meses 

de intensos trabalhos, sendo deixado de lado a vereança por parte de alguns 

edis que estavam muito ocupados com as comissões. No seu entendimento é 

impossível que o vereador abrace todas as causas, então os nobres edis 

devem se organizar em áreas que os nobres são mais conhecedores, visando 

abranger a maior quantidade de causas em prol dos munícipes, buscando 

assim a maximização do bem comum. Relatou ainda que estará retomando 

todas as bandeiras que foram levantadas em pleito e também que surgiram 

posteriormente, pois neste momento todos os nobres edis estão efetivos e 

consequentemente poderão desempenhar o papel de vereador com maior 

eficiência, tranquilidade e sabedoria, trazendo novamente a paz a esta 

honrada Casa de Leis, e ainda relatou que os edis têm trabalhado e muito, 

não é somente na segunda-feira, a luta é diária e estamos sempre em busca 

de fiscalizar e ainda apontar e indicar um norte para que as situações 

caóticas se resolvam da melhor maneira, buscando sempre o melhor para a 

nossa sociedade. E por fim desejou uma boa noite a todos os presentes e 

ouvintes. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO. 

Agradeceu a presença de todos, em especial ao comandante da Polícia 

Militar, o senhor Ezequiel Marques, o sargento Peterson e soldado Willliam 

pela agilidade no atendimento de uma ocorrência solicitada por este nobre 

edil e ainda pelos excelentes préstimos dedicados aos munícipes nairaiense. 

Agradeceu ainda o chefe do executivo que nesta semana postou em redes 

que esta estudando uma área destinada à construção da sede própria da 

Polícia Rodoviária Federal. E por fim relatou que espera o retorno de todos 

que acompanharam hoje a sessão, em outras sessões que estão por vir para 

que posteriormente possam cobrar os representantes que aqui estão e 

finalizou desejando uma ótima semana a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO. 
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Iniciou cumprimentando todos os presentes, os ouvintes e no seu 

entendimento, um mandato político deve ser transparente, inúmeros 

munícipes questionam este edil quanto a questão das eleições nesta Casa de 

Leis, relembrou que com a deflagração da Operação Atenas, algumas pessoas 

foram presas e outras afastadas, e durante o desenrolar desta operação foi 

composta uma mesa diretora temporária, com presidência temporária que 

data de dezenove de fevereiro do corrente, com registro em ata feita a mão 

e assinada por sete vereadores, não sendo representado por todos os edis 

desta Casa, esta ata foi feita antes da posse dos cinco suplentes, onde um 

destes suplentes é este nobre edil, logo nota se uma falta de transparência 

no primeiro ato desta nova mesa, sabendo que há outros vereadores 

favoráveis a realização de uma nova eleição para a mesa diretora, inclusive 

impetrando um requerimento nesta Casa solicitando uma nova eleição, o atual 

presidente de maneira ditadorial negou o pedido, ainda entende que ao negar 

o pedido, impediu que a atual composição com treze edis aptos a votarem 

decidissem pela realização ou não de uma nova eleição para mesa diretora. 

Ainda relatou que os vereadores Alexandre Orion Rigonato, Josias de 

Carvalho, Manoel Messias de Assis, Marcio Albino e Claudio Cezar Paulino da 

Silva não votaram na constituição desta atual mesa diretora, diante de todos 

estes fatos ainda tenho que escutar que sou muito ambicioso, sou muito novo 

e ainda sou o menos votado. Deixa uma pergunta a ser respondida de quem é 

o interesse para que não haja eleição, já que o voto é o mais verdadeiro 

exercício da democracia e por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE BENEDITO 

MISSIAS DE OLIVEIRA. 

De início agradeceu a presença de todos, os ouvintes da rádio cultura e 

relatou quanto ao ato de não acatar o requerimento solicitando uma nova 

eleição para a mesa diretora foi baseada em parecer jurídico desta Casa de 

Leis, parecer este que confio em sua totalidade e sendo legal devo seguir 

dentro da legalidade, entendo que se não acatasse o parecer emitido pelo 

jurídico, estaria sim cometendo um ato ilegal como presidente desta Casa de 

Leis e ainda no seu entendimento as divergências de ideias e 

posicionamentos é até salutar visando os bons debates dentro desta Casa de 

Leis, mas a desunião entre os membros desta casa trará somente perdas aos 

munícipes, retrocesso à cidade e desgastes pessoais, contrariando 

completamente tudo que a maioria dos edis pregam que é a unidade em busca 

da melhoria a população naviraiense. Lembrou ainda que tem quarenta e oito 

anos morando nesta cidade, quarenta e cinco anos prestados em serviços 
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comunitários e doze anos como homem público, e seu esclarecimento 

publicado em imprensa escrita e sites da região foi somente no sentido de 

detalhar alguns pontos que em redes sociais foram totalmente distorcidos, 

realçando somente a verdade em relação a este humilde cidadão, não teve 

em nenhum momento o objetivo de atingir ou denigrir a imagem de quer que 

seja. Alertou ainda que está aguardando a decisão da justiça e que em 

nenhum momento se considera ditador como foi dito e sim um cumpridor fiel 

dos pareceres emitidos pelo setor competente desta Casa, sendo que se a 

justiça entender e nos notificar que uma nova eleição deverá ser marcada, 

com certeza tudo dentro da legalidade será obedecida e realizada. E por fim 

pediu uma maior união entre os edis desta Casa de Leis, para que juntos 

possamos trabalhar incessantemente em busca do melhor aos munícipes 

naviraiense, ainda exclamou que não tem nenhuma ambição de se perpetuar 

no poder e finalizou desejando uma boa noite e uma ótima semana 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 dezessete dias do mês de agosto do ano de 

dois mil e quinze.  


