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ATA DA 27a SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  31/08/2015 

 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 

dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente a Edilidade 

Naviraiense, nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de 

Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900, sob a Presidência 

do Vereador Benedito Missias de Oliveira; Secretariado pelos Edis: 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 sexta Sessão Ordinária, 

realizada em vinte e quatro de agosto do corrente.  

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei Complementar nº 9/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Regulamenta o comércio ambulante de alimentos 

no Município de Naviraí, 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. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Pedido de Informação nº 49/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, solicitando seja enviado expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para a Senhora Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de 

Meio Ambiente e cópia para o Senhor Jaime Elias Veruck, Presidente do 

IMASUL- Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, solicitando 

que sejam encaminhadas informações sobre a Compensação Ambiental de 

Reserva Legal realizada por proprietários rurais na área do Parque Natural 
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Municipal de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 50/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; solicitando seja enviado expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para a Senhora Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do Núcleo de 

Habitação Popular, solicitando que sejam encaminhadas informações sobre os 

valores de aluguéis pagos pela Prefeitura para os moradores que foram 

retirados da rua Shakespeare, Setor 3, quantas casas já foram construídas, 

quantas foram entregues e quando será finalizada a construção dessas 

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

encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Requerimento nº 92/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

solicitando seja enviado expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Benedito Messias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, requerendo 

que seja realizado um levantamento de todos os Processos correspondentes 

à denúncias de irregularidades praticadas no âmbito da Administração 

Municipal do Poder Executivo, efetuadas pelos vereadores cassados, 

acompanhados de Parecer Jurídico, e quanto à possibilidade de reabertura 

de CPIs, inclusive quanto à denúncia ofertada pelo ex-vereador Marcus 

Douglas Miranda, referente à possíveis ilegalidades na Gerência de Educação 

e Cultura. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 93/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; solicitando seja enviado 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 encaminhado a esta Casa de Lei, o relatório detalhado do procedimento 

que foi realizado com o objetivo de definir as condições ambientais de 

trabalho para fins de percepção do adicional de insalubridade para os 

Servidores que trabalham de Lavador da Garagem da Prefeitura; tendo em 

vista que o laudo apresentado pela empresa contratada para tal não 

apresenta tal informação.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 
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Indicação nº 229/2015 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino da 

Silva e Marcio Albino; solicitando seja enviado expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, 

indicando que sejam viabilizadas as seguintes reformas, construções e 

adaptações no Centro Odontológico: - reforma da calçada da frente do 

Centro Odontológico; - construção de um banheiro de uso exclusivo para os 

servidores; - construção de um banheiro adaptado para atender quem utiliza 

cadeira de rodas, aparelhos ortopédicos, próteses e também a quem precisa 

de apoio, como idosos e crianças, devendo obedecer as normas estabelecidas 

na NBR 9050; - reforma das portas de acesso ao Centro, permitindo a plena 

acessibilidade; - aquisição de um equipamento de ultrassonografia 

odontológico. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 230/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

solicitando seja enviado expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, 

indicando que o Executivo Municipal tome providências no sentido de prover 

iluminação e poda das árvores da Rua Nagoya, 38, localizada no Setor 1 da 

área central.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 231/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Junior; solicitando seja enviado expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que seja doado para a 

Associação de moradores do bairro Sol Nascente uma área de terras 

desmembrada do lote 02, da quadra 31, medindo aproximadamente 800 

metros quadrados, localizado ao lado do CIEI - Zenaide Nunes dos Santos, a 

fim de que seja utilizado para a construção da sede social da referida 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 232/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Junior; solicitando seja enviado expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora 

Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, 

para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente Municipal de Finanças, indicando 
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que seja realizado convênio com o Rotary Clube de Naviraí para a realização 

da edição de 2015 do Rali do Lixo, dia destinado a atividades de 

recolhimento de lixo nas margens do Rio Amambai e de educação e 

conscientização ambiental. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 233/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara 

e outros Edis; solicitando seja enviado expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, 

indicando que seja formada uma Junta Médica composta por todos os 

Médicos Ortopedistas que atendem na Rede Municipal, com a finalidade de 

melhor avaliar os traumas e dar celeridade aos casos que impliquem em 

realização cirúrgica. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 234/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara 

e Luiz Carlos Garcia; solicitando seja enviado expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, 

indicando que seja realizado o isolamento da área pediátrica no Hospital 

Municipal, e que esta área receba adaptações para se tornar mais agradável 

aos pequenos pacientes. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 235/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; solicitando seja enviado expediente endereçado ao Senhor Flávio 

Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja 

realizada a pintura de todos os quebra-molas da cidade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 236/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino; solicitando 

seja enviado expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com cópia para a Senhora Débora Cristina Imbriani 

Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, indicando que seja realizado 

o plantio de árvores ao redor do Parque Sucupira, situado na Avenida 
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Caarapó. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 237/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino; solicitando 

seja enviado 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 concluído o 

calçamento do Parque Sucupira nas ruas Luxemburgo, Pedro Ivo e José 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 238/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; solicitando seja enviado expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Reinaldo Azambuja, com providências para à Senhora Ana 

Alice Rorato Guedes de Mendonça, Gerente da Agência Regional de Trânsito 

de Naviraí, indicando que seja feita a contratação de funcionários para 

atender a demanda dos usuários da Agência de Naviraí. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 23/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; solicitando seja enviado expediente endereçado à Senhora Ana Costa 

e família, apresentando nossas condolências pelo falecimento da senhora 

Sônia Costa, ocorrido em Naviraí, no dia 31 de agosto do corrente ano. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

Moção apresentada. 

 

Não havendo nada a apresentar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

passou para a tribuna. 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEOCLÉCIO RICARDO 

ZENI 

Iniciou cumprimentando a todos, e parabenizando o Prefeito Municipal pelo o 

Evento aluno nota dez, onde foram distribuídos 286 prêmios; disse que 

conseguiu comparecer apenas em quatro colégios para a entrega dos prêmios, 
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e pode constatar o engajamento dos diretores, professores e pais de alunos, 

dando todo incentivo para que os alunos se esforcem mais nos estudos; 

parabenizou o Secretário de Educação pela excelente escolha dos diretores 

e professores que estão à frente das escolas e falou que o que é bom ter 

que ser publicado e espera que o ano que vem tenha mais prêmios. 

Parabenizou ainda, a gerente de saúde, aos médicos do hospital municipal e a 

todos que atenderam um membro de sua família, onde um cunhado quebrou a 

perna e foi levado para o hospital municipal, no qual foi muito bem atendido e 

com competência. Mas, a família optou por levá-lo para Maringá, devido a sua 

idade, por ter alguns problemas de saúde e estar habituado a fazer 

tratamento na referida cidade. A Gerente de Saúde resolveu prontamente o 

pedido depois dos trâmites legais, cedendo a ambulância para o 

deslocamento do paciente, onde o vereador parabenizou e deixou o seu 

agradecimento a Senhora Claudia e a todos do hospital. 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou a todos e iniciou parabenizando o Vereador Deoclécio por suas 

palavras, porque geralmente aqui nesta câmara, só são feitas críticas; 

aproveitou também para parabenizar a todos os médicos desta cidade, 

relatando sobre a eficácia no atendimento às pessoas que sofreram um 

acidente ocorrido nestes dias em Naviraí, onde a pessoa perdeu o controle 

do veículo e entrou na praça, e todos foram muito bem atendidos. Apenas um 

dos pacientes não pode ser operado, devido à necessidade da UTI. Mas, 

relatou que já existe um projeto da nossa administração juntamente com o 

Governador Reinaldo Azambuja, para trazer uma UTI para nossa cidade, no 

qual espera que seja realizado o mais rápido possível. Comentou ainda, sobre 

uma reunião no período da manhã nesta Câmara, com o responsável do 

SEBRAI e dois lancheiros que estavam representando a categoria, que 

trabalham justamente ao redor da praça, onde ocorreu o acidente citado,  

onde foi falado na reunião sobre o projeto para a transferência dos 

lancheiros, para alguns locais estipulados na cidade e no qual quinze deles 

ficarão onde funciona a feira municipal, projeto interessante que vai dar 

mais segurança a todos que trabalham e que frequentam a praça. Desejou 

uma boa noite. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS KLEIN 
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Cumprimentou a todos, e falou dos vários elogios aos trabalhos desenvolvidos 

no hospital municipal, e disse que não quer tirar o mérito nem a razão de 

ninguém que fez os elogios pelos atendimentos que foram feitos, mas pelo o 

que ele ouve da população, ainda tem várias reclamações e mau atendimento; 

como o Vereador Marcio Albino fez, quando o seu pai estava internado; e 

ainda hoje foi procurado por uma família que está vendendo uma rifa, para 

poder fazer uma cirurgia de adenoide de um filho que está aguardado a 

cirurgia há dois anos para fazer e não consegue. Essa semana ficou sabendo 

que está faltando até Berotec e soro no hospital municipal, e muitas pessoas 

estão na fila de espera há muito tempo aguardando atendimento e não 

conseguem; comentou que todas as pessoas tem que ser tratadas da mesma 

forma, com o mesmo respeito, com o mesmo atendimento que é dado àqueles 

de uma posição melhor aqui na cidade. Acredita que como vereador tem que 

prestar atenção em tudo, não desmerecendo o que está sendo feito, mas que 

precisamos buscar sempre a melhora para que todos sejam atendidos, 

inclusive, já ouviu falar que a farmácia do hospital está para fechar, então 

são coisas que vem acontecendo na administração municipal, que nós não 

podemos aqui, como vereador representante do povo tapar o sol com a 

peneira, se existem defeitos na administração pública, nós estamos aqui para 

fiscalizar; existe muita coisa sendo feita, mas ainda há muito a ser corrigido, 

e Naviraí infelizmente está parada no tempo, perdendo para Ivinhema, Nova 

Andradina, porque o povo, os empresários, os comerciantes estão perdendo o 

entusiasmo na cidade porque só se vê falar em crise; quando na verdade os 

impostos são arrecadados, mas não se vê aplicação revertendo em favor de 

toda população. Nós estamos aqui para fiscalizar sempre, e como vereador 

pede sempre a Deus que nunca perca a capacidade de se indignar com coisas 

erradas que acontecem. Comentou ainda que hoje o foco da população 

brasileira, não só de Naviraí, é no combate a corrupção e nós não podemos de 

forma alguma, depois de criar a estabilidade desta Casa com a posse dos 

novos vereadores, de usarmos o braço diante de fatos que vem acontecendo 

e que levam com certeza a corrupção da administração pública. O dinheiro do 

Brasil, recolhidos dos impostos, infelizmente nas estatísticas que saí nas 

revistas Veja, Isto é e outros órgãos de divulgação, informam que quarenta e 

dois por cento da arrecadação dos impostos do Brasil é desviado do 

atendimento que tem que ser dado à população, pela má administração e pela 

corrupção, mas disse que estará sempre atento para buscar fazer o certo e 

corrigir o que está errado, e de mostrar a população que Naviraí tem homens 

e mulheres que querem uma política com ética e sem corrupção, voltada para 
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população. Nós precisamos resgatar a credibilidade com o povo de Naviraí, 

com o Estado e no Brasil, para que outras empresas possam vir e as que já 

estão aqui tenham condições de sobreviver, de gerar empregos para a 

população, porque a dignidade do homem é conseguir através do suor do seu 

trabalho para que ele possa por o alimento na mesa de seus filhos. Falou 

sobre a sua posição em relação à política de Naviraí, muita coisa tem que ser 

feita, e vai continuar tentando nem que seja uma voz que canta no deserto, 

mas vai continuar clamando para que a política seja feita com honestidade, 

com ética para todos de Naviraí; comentou ainda que estamos em um período 

de filiações dos partidos políticos para aqueles que desejam concorrer a 

cargos eletivos no ano que vem, para prefeito ou vereador, e o prazo para 

pessoas que querem concorrer por qualquer partido vai até o começo de 

outubro, um ano antes das eleições do ano que vem. Todas as pessoas de 

nossa cidade, homens ou mulheres e jovens que queiram participar da política 

de Naviraí, através de um cargo público para vereador ou prefeito deve 

filiar-se num partido político; e nós do PDT que é um partido democrático 

trabalhista, que tem como bandeira a educação integral dos seus estudantes 

e o trabalhador, venham se filiar no PDT, estamos com as portas abertas, 

para engrossarmos as fileiras dos que querem a ética e a honestidade na 

política, e que as pessoas de bem venham a se dispor de um cargo de 

vereador ou vereadora, prefeito, para que tenhamos em nossa cidade no 

próximo pleito pessoas de bem concorrendo, para que não caía naquilo, que o 

Dr. Eduardo Trevisan, juiz eleitoral, falou aqui nesta casa, que a política 

ultimamente tem sido feito por aquelas pessoas que não tem nada na vida, 

que não tem um trabalho, não tem uma profissão, não sabe o que fazer e 

entra na política para enriquecer, isso nós do PDT não queremos; nós 

queremos uma política séria e honesta, por isso convidamos as pessoas de 

bem, que procure o Dr. José Walter presidente do diretório municipal do 

PDT, para que façam suas filiações. Desejou uma boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR BENEDITO MISSIAS DE 

OLIVEIRA 

Avisou a todos que acompanham o trabalho do Legislativo através do rádio ou 

com a presença no plenário, que devido o feriado 7 de setembro ser na 

segunda-feira, a sessão ordinária será transferida para quarta-feira no dia 

9 às 19h30min. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS 

Cumprimentou a todos e primeiramente quis fazer um remendo, falou sobre 

as discussões da saúde, que o problema maior não é somente o dinheiro; se 

faz necessário é claro, mas o fator preponderante, é o ser humano, como já 

foi dito aqui, mas no geral parabenizou àqueles profissionais da área da 

saúde que se dedicam com carinho, com amor, com responsabilidade no seu 

ofício, porque numa profissão que cuida de outro ser humano, cuida da sua 

saúde, em sua concepção, é divina; mas de um modo geral parabenizou todos 

àqueles profissionais de Naviraí que trabalham desta forma, é claro sempre 

existem joios no meio do trigo, e resolveu não entrar em detalhes. Fez 

algumas colocações à população de Naviraí, falando no tocante ao trabalho 

dos vereadores aqui nesta Casa de Leis, comentou sobre o projeto da câmara 

mirim que os vereadores entraram e que amanhã estarão correndo atrás 

para envolver as pessoas, que serão àqueles que darão suporte para que de 

fato seja efetivado, será uma grande conquista para esta casa e para a 

sociedade naviraiense. Falou que esteve recentemente em Campo Grande 

participando de um congresso promovido pela União das Câmaras do Estado 

de Mato Grosso do Sul, palestras muito proveitosas; que no primeiro dia, foi 

com o corregedor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 

onde foi tratado de assuntos da política atual; foi tratado da questão da 

fiscalização do papel do vereador, do legislativo e lá estava outros colegas 

vereadores, inclusive nosso presidente desta casa, que ouviu atentamente a 

referida palestra, a aí que entra no detalhe para a população de Naviraí, 

sempre procuramos voltar esta questão da deflagração da operação Atenas, 

porque na verdade o cidadão ainda não digeriu isso e aí começa a fazer 

comparações, e àqueles menos desavisados acabam generalizando e começa a 

colocar todos em uma mesma vala, quando na verdade isto não é correto; 

esta casa, assim como disse o corregedor que esta casa, está diferente. 

Todos os nobres colegas estão preocupados de fato a fazer uma política 

diferente, é claro que cada um tem o seu perfil e uma maneira de trabalhar, 

e aqui prepondera o respeito entre os pares, e aí cada um faz suas 

colocações. Chamou a atenção pelo o que vem disseminando nas redes sociais, 

inclusive por pessoas cultas, falando a respeito do salário dos vereadores. 

Falou que quer entrar neste debate, porque acredita ser uma tamanha de 

uma hipocrisia, de um tiro no pé ou tiro pela culatra como dizem, falar que 

um vereador ganhar novecentos reais vai fazer de fato o papel que ele tem 

que fazer, duvida; o corregedor disse que não é para qualquer um, e hoje 



 

 

 

 

 10 

está tendo conhecimento e vai procurar se qualificar e ser transparente; vai 

viajar sempre para buscar conhecimentos e prestar contas dos gastos que 

tem nesta casa, porque o vereador tem uma responsabilidade que os 

senhores não imaginam, e fiscalizar não é somente chegar aqui nesta sessão 

não. Constantemente os vereadores são procurados nos gabinetes, por ser o 

para-choque da população, aparecem todos os tipos de pedidos nestes 

gabinetes e ainda, alguns cidadãos que tem resquícios da outra legislação,  

acham que podem ser doadas passagens e muitas outras coisas, no qual 

informa que não pode fazer essas doações e que não funciona desta forma; 

se for uma questão de saúde, tem que ver onde está pecando a 

administração, vamos correr atrás, porque temos que trabalhar pela 

coletividade; mas senhoras e senhores, pasmem, pessoas esclarecidas que 

chegam ainda nesta casa e dizem o seguinte, a outra câmara era melhor 

porque eles roubavam mas, davam pra gente; olha a concepção que tem o 

cidadão e ainda posta na rede social que o vereador tem que ganhar 

novecentos reais. Eu só quero deixar essa mensagem para as pessoas de 

bem, que pensem muito bem, porque esses movimentos são hipócritas; nós 

vamos sim corrigir as coisas na base, o eleitor tem que aprender a votar, não 

tem que pedir nada em troca do voto. Existem pessoas de bem interessadas 

em fazer parte da política. Todos tem que ganhar bem, os funcionários 

sejam eles quem for tem que ganhar bem. Temos que defender os direitos 

dos trabalhadores aqui. Disse ainda que tem o livre arbítrio de falar o que 

pensa, gostem ou não é o seu posicionamento, porque não vai agradar todo 

mundo, porque nem Jesus Cristo agradou e justamente por praticar o bem; 

disse que como ser humano está propenso a falhas, mas jamais a de colocar a 

mão naquilo que não te pertence. Para finalizar justificou algumas viagens, 

falando dos ofícios que recebeu de alguns deputados, como Antonieta, Mara 

Caseiro e Renato Câmara, a respeito deste pleito, falando dos asfaltos 

solicitados da Rodovia Naviraí/Porto Caiuá, Naviraí/Assentamento Juncal, e 

leu o oficio da Deputada Antonieta versando sobre o tema das rodovias, 

falando que em um futuro próximo tal reivindicação poderá ser atendida; 

então o que tem a dizer é que vereador trabalha sim, tem que correr atrás e 

colocar o pé na estrada com justificativas, com ética, respeito e atenção à 

comunidade naviraiense. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA 
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Cumprimentou a todos e agradeceu aos vereadores que acompanhou a 

Deputada Mara Caseiro, o Governador Reinaldo Azambuja até Eldorado, onde 

todos fizeram reivindicações juntamente com o prefeito Léo, para que o 

governador atenda a população de Naviraí. Isto é muito importante, estar 

onde o governador está; a deputada Mara Caseiro que está fazendo um 

grande trabalho em todo o Conesul e por todo o Estado também, bem como a 

Deputada Tereza Cristina, que essa semana esteve em Antônio João, onde 

está tendo um confronto indígena, e ela foi para tentar resolver a situação. 

Parabenizou o Dr. Manoel e quis falar também sobre a função do vereador, 

que está aqui trabalhando pela população; é uma câmara nova que se formou 

aqui e que estão empenhados em economia; afirmou que estamos com quase 

um milhão de reais no cofre público, juntamente com o comando do 

presidente Benedito Missias; lembrou ainda, que sempre a bandeira do 

Marcio da Araguaia é o trabalho social e na saúde, mas que não consegue 

trabalhar sozinho, sempre tem uns parceiros que o ajudam, então todas às 

terças-feiras tems a reunião do CAPS, onde são atendidos jovens, famílias 

com dependência química, onde temos toda uma equipe voltada para esse 

trabalho; e pede para as mães que tem filho com dependência, que nos 

procure para podermos trabalhar por vocês, para ajudar a família. Falou 

também, dos parceiros em nome do Coronel Ezequiel e o Sargento 

Guimarães, que sempre nos atende mesmo estando fora do serviço, 

orientando a todos. Parabenizou pelas apreensões de drogas, estendendo os 

cumprimentos aos PMs que estão sempre fazendo blitz, o que é muito 

importante também; à equipe do Major Moreira, e cumprimentou toda a 

corporação em nome do Cabo Acosta que tem feito um trabalho excepcional 

junto aos dependentes químicos, pacientes psiquiátricos e sempre 

atendendo, auxiliando e ajudando fora da hora de serviço; aos bombeiros que 

tem feito um grande trabalho para a população de Naviraí; não esquecendo 

também do SIG através do Dr. Galinari, o Silvio que é o chefe de 

investigações e que sempre nos auxiliando no nosso trabalho e fazendo 

muitas apreensões; disse que Naviraí é bem servida pelos poderes da polícia 

militar, bombeiros, policia civil, policia federal, são profissionais com 

compromisso com a população de Naviraí, então deixa registrado o respeito 

do vereador Marcio da Araguaia e dos demais colegas daqui da câmara. Pediu 

também que a população foque na saúde, como todos colocaram aqui, Naviraí 

tem caminhado a passos largos sim na saúde, temos o SAMU, o CAPS, temos 

a ortopedia com três médicos, atendendo também todos da região do 

conesul, todos os municípios caiem aqui em Naviraí, mas o prefeito Léo tem 
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se empenhado com certeza, e quanto mais qualidade nós temos, mais iremos 

querer; e quando a população tiver dúvidas ou reclamações procure os 

vereadores que trabalha pelo povo realmente, como o vereador Gil do táxi, 

que está sempre em todos os bairros, não deixe de nos procurar, que 

tentaremos achar uma solução, porque através de críticas, elogios é que 

poderemos nos aperfeiçoar mais, então pede à população que em questão da 

saúde tragam suas reclamações e sugestões aos vereadores, para que 

possamos trabalhar mais pela população; disse que o vereador Marcio da 

Araguaia estará sempre à disposição de todos na câmara Municipal; desejou 

boa noite a todos. 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO 

Primeiramente agradeceu a Deus pelo dom da vida e pediu a benção a todos 

nós; fez uma homenagem aos corretores e corretoras de imóvel de Naviraí 

ao qual se inclui nesta profissão, que foi comemorado no dia 27 de agosto, e 

dizer que nunca desistam do seu sonho, vamos trabalhar, vamos ajudar as 

pessoas a adquirir o seu imóvel, porque essa é nossa missão; também 

aproveitou para pedir ao responsável pelo setor de iluminação pública, que 

desse uma caminhada em nossa cidade no período noturno, porque em visitas 

há alguns bairros constatou várias lâmpadas queimadas. Falou também da 

visita do seu João Dias Graciano Júnior do SEBRAE, o Toneta e o Gaúcho 

que é da associação dos lancheiros, onde eles falaram que Naviraí será o 

primeiro município que será regulamentado uma lei de food truck, dos 

lancheiros, isso é muito bom porque vem trazer mais saúde, mais qualidade 

para a população de Naviraí, que é uma cidade maravilhosa que ele ama, onde 

constituiu sua família, sua empresa; e diz sempre que não podemos ser 

negativos, porque quando se fala muito em desgraça, acaba acontecendo; 

então temos que ser positivos, temos que trabalhar, porque quem trabalha 

Deus ajuda; falou também que em visita ao Bairro Monte Fuji, constatou que 

em breve estará pronto o asfalto e tranquilizou às pessoas que havia dito 

que não estava sendo feito; desejou boa noite a todos.  

 

O Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, agradeceu a presença do Senhor 

Daniel, presidente da UMAN e informou a todos os presentes e àqueles que 

nos ouvem, que conforme a informação do presidente Benedito Missias, na 

próxima sessão de quarta-feira, atendendo um requerimento formulado pelo 
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executivo municipal, estaremos fazendo a devolução de um recurso na ordem 

de quinhentos mil reais desta casa de leis, recurso oriundo de economias, 

para ser aplicado na saúde do nosso município, saúde que foi tão debatida 

nesta sessão e que é objeto de preocupação de todos os vereadores desta 

casa. Convidou o vereador Marcio André Scarlassara para que ocupe essa 

presidência para que possa fazer uso da tribuna. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR 

Cumprimentou a todos, e falou que em duas semanas atrás fez um 

requerimento, solicitando informações do executivo a respeito das obras do 

governo federal, as que já estão conclusas e as que estão em andamento nos 

últimos quatro anos e entendeu naquele momento, que a população de Naviraí, 

precisa de informação, para que possa criar um juízo de valores a respeito 

do que quer que seja. Disse que não pode ouvir as reclamações dos prefeitos 

e que o nosso prefeito não é diferente; a respeito dos repasses, das verbas 

do governo federal, realmente é necessário saber o que está acontecendo no 

nosso município, solicitou e já chegou a informação a respeito de todas as 

obras que estão em andamento, não foi possível ainda sistematizar essas 

informações, mas tão logo consiga dividir essas informações por bairros, por 

quantidade de recurso, por fonte de recurso, nós estaremos aqui informando 

a população para que saibam também sobre o que está sendo investido no 

nosso município a título de recursos do governo federal; foi falado aqui, pelo 

vereador Dejalma sobre a tão sonhada UTI no nosso município, no qual fica 

feliz e ao mesmo tempo preocupado, porque entende que uma UTI é 

necessária em nosso município, mas precisa vir acompanhada do custeio do 

governo do estado, que hoje para o nosso hospital municipal que tem uma 

despesa de aproximadamente um milhão de reais por mês, envia tão somente 

sessenta e quatro mil reais, essa é a cota, parte do governo do estado, então 

precisa ampliar muito, como foi mencionado pelo vereador presidente, nós 

atendemos a região toda, então precisamos ser tratados de forma 

regionalizada, esperamos que isso aconteça, e que todos os benefícios que 

sejam trazidos para saúde venham também acompanhado do custeio, de uma 

maior participação efetiva do governo do estado. Para finalizar, falou que em 

março deste ano foi feito uma indicação ao prefeito municipal para que 

criasse uma coordenadoria de políticas públicas para a juventude, nós 

recebemos o projeto de lei aproximadamente vinte dias e está tramitando 

nesta Casa, e entendemos que este ano por ser um ano de conferência, e é 
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um ano da conferência da juventude também em nível nacional, e entendemos 

que seria necessário e importante a realização da etapa municipal. 

Estaremos realizando a etapa municipal da conferência da juventude no dia 

02 de setembro, com a participação de todos os segmentos da juventude do 

nosso município, a partir das oito horas da manhã no auditório da 

Universidade Estadual da UEMS, estamos ajudando e encabeçando nesta 

organização porque entendemos que o jovem precisa ser valorizado, precisa 

ter políticas públicas, que tenham um olhar atento a essa pessoa, essa fase 

da nossa vida, que é a juventude, é uma fase em que estamos mais 

vulneráveis, onde recebemos assédio de toda e qualquer natureza e os 

nossos jovens que são o futuro do país precisam de uma atenção 

especializada no hoje, no presente, para que de fato tenham um futuro 

melhor, então deixa o convite a toda população de Naviraí, especialmente aos 

jovens do nosso município, que participem, o espaço das conferências é o 

espaço mais democrático que temos em matéria de organização de eventos, 

onde todos que participam são tratados de forma igual e tem o mesmo peso, 

assim como nas eleições onde cada um de nós, temos direito a um voto 

apenas, tem exatamente o mesmo peso, as conferências nos tratam assim 

também, então é importante nessa formulação, nessa criação de uma 

coordenadoria, nessa efervescência da discussão dos temas correlatos a 

juventude, que os jovens estejam participando ativamente, pois esses jovens 

têm muito a contribuir. Agradeceu 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 trinta e um dias do mês de agosto do ano 

de dois mil e quinze.  


