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ATA DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/09/2015 

 

 

Aos nove dias do mês de setembro 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. Foi apresentado ofício 

circular nº 034 de 04 de setembro do corrente ano, expedido aos 

vereadores desta Casa de Leis, convocando-os para esta sessão. Em 

seguida passou para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal 

para o biênio 2015/2016. O Senhor Presidente comunicou que foi 

registrada duas chapas para concorrerem a presente eleição. O 

Vereador Marcio André Scarlassara fez a leitura dos ofícios – Chapa 1 - 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Naviraí, Benedito Missias de Oliveira e outros vereadores 

assinados vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência 

requererem nos termos do § 1º art. 14, do Regimento Interno, inscrição 

de chapa para a eleição da Mesa designada para esta data, às 

19h30min., com a seguinte composição: Presidente: Benedito Missias de 

Oliveira; Vice-Presidente: Dejalma Marques de Oliveira; 1º Secretário: 

Manoel Messias de Assis; 2º Secretário: Donizete Nogueira Pinto; 

protocolada sob nº 433, em 09/09/2015 às onze horas. Chapa II 

Renovação – ao Excelentíssimo Sr. Benedito Missias de Oliveira, 

presidente da Câmara Municipal de Naviraí-MS, venho com o presente 

requerer a alteração de cargos da chapa 02 renovação, para concorrer 

as eleições da mesa diretora, para o biênio 205/2016, ficando a mesma 

com a seguinte composição: Presidente: Josias de Carvalho; Vice-

Presidente: Alexandre Orion Reginato; 1º Secretário: Marcio Albino; 2º 

Secretário: Claudio Cezar Paulino; protocolada sob nº 434, em 
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09/09/2015 às dezoito horas e vinte e dois minutos. O Senhor 

Presidente Benedito Missias, convidou os Senhores Vereadores por 

ordem alfabética para declararem seu voto, conforme parágrafo 2º, do 

artigo 14, do Regimento Interno desta Casa de Leis: Antonio Carlos 

Klein – chapa 2, Alexandre Orion Reginato chapa 2, Benedito Missias de 

Oliveira chapa 1, Cláudio Cezar Paulino da Silva chapa 2, Dejalma 

Marques de Oliveira chapa 1 Deoclécio Ricardo Zeni chapa 1, Donizete 

Nogueira Pinto chapa 1, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior chapa 2, Luiz 

Carlos Garcia chapa 1, Manoel Messias de Assis chapa 1, Márcio André 

Scarlassara chapa 1, Márcio Albino chapa 2, Josias de Carvalho chapa 2. 

O Senhor Presidente Benedito Missias declarou eleita com sete votos, a 

chapa nº 1, com a seguinte composição: Presidente: Benedito Missias de 

Oliveira; Vice-Presidente: Dejalma Marques de Oliveira; 1º Secretário: 

Manoel Messias de Assis; 2º Secretário: Donizete Nogueira Pinto. Em 

seguida os vereadores eleitos foram convidados a tomarem posse da 

mesa diretora. Agradeceu a colaboração do Vereador Marcio 

Scarlassara e convidou o Vereador Manoel Messias de Assis para 

secretariar a presente sessão. Foi determinado pelo presente 

presidente, que o 1º secretário fizesse a leitura do expediente - ata da 

vigésima sétima sessão ordinária do dia 31 de agosto encontra-se à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi apresentado 

Ofício Circular de autoria dos senhores Heatclif Horing, Diretor 

Executivo do GEBIO e Waldir dos Santos Gonçalves, Presidente da 

ASECOMAR, informando que a ASECOMAR de Naviraí foi reativada 

recentemente em parceria com o GEBIO. Foi apresentado Ofício n° 

030/2015, de 04 de setembro, de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho, Alexandre Orion Reginato, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Antonio Carlos Klein e Claudio Cezar Paulino da Silva, solicitando a 

retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 02/2015 de autoria dos 

mesmos, apresentado nesta Casa na data de 09 de março de 2015. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário para que faça o arquivamento 

do referido projeto. 
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Projeto de Lei nº 16/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho 

e outros Edis, que em súmula: Dispõe sobre os critérios para a 

implantação de estacionamentos e abertura de passagem para veículos 

nos canteiros centrais das vias públicas do município de Naviraí. 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 17/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho 

e outros Edis, que em súmula: Altera a redação dos arts. 1º, 2°, e 3º, e 

acrescenta o paragrafo único ao art. 2º da Lei nº 1.169, de 22 de junho 

de 2004, que dispõe sobre a instituição do “Encontro da Paz”, no âmbito 

do 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. 

 

Projeto de Lei nº 27/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes de terreno de 

sua propriedade aos beneficiários do Programa Carta de Crédito 

Associativo MCMV, 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. 

 

Projeto de Lei nº 30/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Desafeta de uso público e transfere para o domínio do 

município, parte da Rua Luiz Carlos Bressa, localizada no “Residencial 

Flamboyant II”, 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. 

 

Projeto de Lei nº 31/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Desafeta de uso público e transfere para o domínio do 

Município, parte da Rua Recife, medindo 1.620,00 m², localizada no 

Centro, 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: 

 

Requerimento nº 94/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Josmar de Assis Selva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Recursos Humanos, requerendo que sejam 

prestadas as seguintes informações, tendo em vista que de acordo com a 

resposta encaminhada pela Prefeitura ao Requerimento nº 065/2015 da 

Câmara Municipal de Naviraí, de autoria deste Vereador, o município de 

Naviraí conta com 01 (um) funcionário Médico Veterinário concursado desde 

o ano de 1997, e recentemente convocou a Médica Veterinária Ana Paula 

Catalano Neto, que começou a desenvolver suas atividades na Gerência 

Municipal de Desenvolvimento Econômico desde o dia 17 de julho de 2015; a 

resposta menciona que o servidor José Mario Fernandes, Médico 

Veterinário, está cedido desde o ano de 1997, ou seja, há quase 18 anos para 

o Ministério da Agricultura, sendo assim, pedimos: 1) Qual foi a data de 

convocação do Sr. José Mario Fernandes? 2) Quantos dias, meses ou anos o 

Sr. José Mario Fernandes desenvolveu atividades no Município para as quais 

foi convocado? 3) Se esse termo de cooperação técnica entre o Município e 

o Ministério da Agricultura estabelece prerrogativa ao Sr. José Mário 

Fernandes para receber salários do Ministério da Agricultura ou da 

Indústria, o qual o mesmo presta serviço, acumulando assim vencimentos do 

Município e do local para onde foi cedido? 5) Se o Município não tem 

carência de mais profissionais Médicos Veterinários? 6) Se o Município 

possui profissional Médico Veterinário responsável pela área de zoonoses 

(altamente carente nos dias de hoje em nosso Município)? 7) Se o Município 

possui profissional Médico Veterinário agindo como Fiscal Sanitário na 

Vigilância Sanitária (função esta de competência exclusiva deste 

profissional, principalmente na fiscalização de produtos de origem animal)? 

8) Se há previsão de término de cedência do funcionário José Mário 

Fernandes ao Ministério da Agricultura para que desenvolva de fato as 

atividades para as quais prestou o concurso? Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

  

Requerimento nº 95/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis, expediente endereçado à Senhora Elisete Rodrigues Scudeler, 

Superintendente da Fundação Cultural de Naviraí/MS, requerendo no uso de 
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suas atribuições legais, o repasse a esta Casa de Leis, de listagem completa 

dos beneficiados com serviço de som e iluminação no Município, do ano de 

2013 até a presente data. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 96/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

Benedito Missias de Oliveira, requerendo que seja realizada a reforma da 

cobertura desta Casa de Leis.  Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 97/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

Benedito Missias de Oliveira, requerendo que seja providenciado reparos no 

sistema de internet desta Casa de Leis, bem como, que as sessões sejam 

transmitidas online (pelo site da Câmara e Redes Sociais). Em seguida o 

Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 98/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis, expediente endereçado à Senhora Vera Zezak Braga, Gerente 

Municipal do Núcleo de Habitação Popular, com providências para o Senhor 

Major BM Waldemir Moreira Junior, Comandante do 6º Subgrupamento de 

Bombeiros Militar de Naviraí, o Senhor Coronel Isaías Ferreira Bittencourt, 

Coordenador Estadual de Defesa Civil, o Senhor Dirson Artur Freitag, 

Presidente do CREA-MS, requerendo que seja feita uma vistoria técnica e 

de regularização, pelos órgãos acima citados, nas construções das casas do 

Conjunto Habitacional Nelson Trad.  Em seguida o Senhor Presidente colocou 

em discussão. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 51/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, solicitando 

que seja enviado a esta Casa de Leis, um relatório detalhado contendo 

informações acerca da maneira que vem sendo aplicado o ICMS Ecológico, e 

qual o valor arrecadado de 2013 até a presente data. Em seguida o Senhor 
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Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 52/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis, expediente endereçado à Senhora Elisete Rodrigues 

Scudeler, Superintendente da Fundação Cultural de Naviraí/MS, solicitando 

que seja enviado a esta Casa de Leis relatórios dos shows que foram 

realizados pelo Município de 2013 até a presente data, os valores pagos, 

juntamente com as cópias dos recibos e dos contratos. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 53/2015 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Jardim, Gerente Municipal de Administração, o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando informações acerca 

da não conclusão da obra nº 24, de Construção do Centro de Referência da 

Assistência Social - CREAS, localizada na Avenida Ponta Porã, Quadra nº 05, 

Lote nº 04, Jardim Tarumã.  Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 54/2015 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto, expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, com providências para o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando que 

sejam prestadas informações sobre como é feita a distribuição da merenda 

escolar para as creches, e quais os critérios utilizados para a repartição 

entre elas. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 239/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira e demais Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Gerência 

Competente, indicando a contratação de psicóloga para atendimento, em 

especial aos alunos da Rede Municipal e Estadual, no Centro de Saúde de 

Naviraí (Varjão), sito à rua Niterói, 338- Centro.  Em seguida o Senhor 



 

 

 

 

 7 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 
 

Indicação nº 240/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito o serviço de 

patrolamento em todas as ruas que não possuem asfalto do Bairro Odércio 

Nunes de Matos, e também que sejam retiradas as areias acumuladas nas 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 241/2015 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, o Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal 

de Educação e Cultura, indicando que seja viabilizado atendimento 

odontológico na APAE de Naviraí, com disponibilização de um profissional 

pelo menos duas vezes na semana. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 242/2015 de autoria do Vereador Deoclécio Ricardo Zeni, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

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

Gerente Municipal de Obras, indicando que sejam realizados estudos 

analisando a viabilidade do rebaixamento do canteiro central da avenida 

Dourados, na quadra próxima à Garagem da Prefeitura, para estacionamento 

de veículos, tendo em vista que alguns condutores já utilizam o local como 

estacionamento. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 243/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino e outros 

Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, o Senhor Roberto Pedro da Rocha, Gerente 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, indicando que sejam instalados 

climatizadores de ar no Mercado Municipal de Naviraí.  Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 
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Indicação nº 244/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, indicando que seja realizada a troca dos televisores de tubo (de sinal 

analógico), nas recepções e salas de espera dos Postos de Saúde, para 

televisores LED de sinal digital. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 245/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, indicando que seja disponibilizada uma cobertura no canteiro central 

da Avenida Fátima do Sul, em frente ao 12º Batalhão de Polícia Militar e da 

Delegacia Regional de Polícia Civil. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 246/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Sérgio Vieira Valério, Gerente 

Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando a recolocação das placas de 

sinalização de PARE, nas ruas e avenidas, nos locais em que as existentes 

estão em lugar de difícil visualização, bem como que seja realizado um 

mapeamento de locais que não as possui para que seja realizada a sua 

inserção, objetivando minimizar os riscos de acidentes. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO 

Iniciou cumprimentando a todos os parlamentares e a população de Naviraí. 

Agradeceu a todos da comissão popular e que irá desenterrar os processos 

arquivados aqui nesta câmara, porque tem interesse de que seja feito 

justiça. Falou que hoje por determinação de uma liminar da justiça, 

aconteceu a contragosto de muitos, esta eleição. Que representa muito mais 

do que eleger um presidente ou um grupo político, representa a escolha 

daquele que irá ajudar a dar a esta Casa tão maltratada no passado, sua 

transparência administrativa, sua função legislativa e fiscalizadora e 
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autonomia perante o poder executivo. Disse ter obrigação pedagógica, como 

é um professor, apesar de o tratarem como um jovem apenas, de explicar a 

população como nasceu o dia de hoje. No início dessa história de Naviraí, 

história amarga que já se teve notícia em Naviraí, através da Operação 

Atenas, treze vereadores eleitos pelo povo, tiveram os mandatos retirados 

por decoro parlamentar. Treze vereadores assumiram uma responsabilidade 

enorme, pois a população espera que tenhamos novas posturas, novos 

projetos e mudanças. Devidamente empossados treze vereadores, nada mais 

democrático que eleger um novo presidente na Câmara Municipal. Todavia 

isso não ocorreu, inúmeros vereadores ligados ao prefeito se opuseram e 

foram favoráveis ao continuísmo tentando antidemocraticamente barrar a 

eleição de hoje. Mas no estado democrático de direito, no princípio da 

legalidade, por mais que tente negar por muitos, a lei é o que temos mais 

forte, na luta da justiça. Recorreu ao judiciário para honrar a população de 

Naviraí, que exige novos vereadores, novas posturas e por felicidade a 

liminar na justiça, entendeu que esta Casa de Leis, deveria seguir a 

legalidade do que seguir algo mais cômodo e fácil. Disse que o legislativo não 

é “puxadinho” do prefeito, portanto, hoje não é ao fruto do acaso, e sim de 

uma decisão judicial, embasada e apoiada por alguns vereadores, como o Dr. 

Klein, Josias, Marcio Albino, independentemente do resultado desta eleição, 

quer que a população saiba de várias formas que esse dia foi tentado ser 

impedido, mas a justiça, através da decisão do Juiz Dr. Edurado Trevisan, no 

qual expressa todo seu respeito e admiração, respondeu e disse aos 

vereadores e políticos que tentaram impedir essa eleição, que tinha que 

acontecer a eleição. Zombaram dele e de um grupo que levantou a bandeira 

contra velhas práticas do continuísmo, mas não ligaram porque a população 

espera novas atitudes e novas posturas. Disse que se amanhã não for mais 

vereador, terá a felicidade de lembrar ao presidente eleito hoje, que ele foi 

eleito de forma legal graças a ele, Alexandre, e um pequeno grupo de 

vereadores que dispuseram e não aceitaram as bandeiras obscuras e fáceis e 

até então proferidos por alguns. Sendo assim, após ganharem a liminar, 

colocou seu nome a disposição para apreciação desta Casa pelo receio do 

continuísmo, mas apesar de todo o esforço em fazer o dia de hoje 

acontecer, ele é um candidato derrotado, mas com orgulho por recusar um 

discurso e contra as práticas contraditórias a de não honrar com sua 

palavra; e deixou claro que não tem medo do seu próprio passado e nem do 

futuro; fala pelos derrotados de hoje, pelos sem votos, sem médicos, sem 

escola, sem casas, porque a eleição infelizmente desta Casa não é escolhida 
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pela população. Essa não é a candidatura e nem foi do Alexandre Godman, do 

Marcio Albino, do Klein, do Josias, do Júnior do PT, do Fi da Paiol, essa 

candidatura era para aqueles que não tem voz nessa Casa, essa candidatura é 

da esperança do povo de Naviraí, da esperança de uma mudança, 

principalmente da transparência. A derrota é certeira e inevitável. Buscando 

o novo contra o continuísmo, um grupo formado sem acordos obscuros, sem 

cargos, sem conversas com o prefeito, se formou buscando mostrar para 

Naviraí que existem novos vereadores, com ideias, projetos e práticas 

políticas novas. Aos que preferiram o medo no meio da caminhada, traíram o 

grupo e não cumpriram sua palavra dada. Mentiram e se colocaram de dois 

lados para desestabilizar. A população naviraiense saberá como ocorreu essa 

eleição. Agradeceu ao seu amigo Tiago Botelho, que também foi traído e 

agradeceu pela sua disposição de ajudar um amigo e acreditar na renovação 

dessa política. Para finalizar trouxe a fala do Senador Darcy Ribeiro, que diz 

da seguinte forma “Fracassei em tudo que tentei na minha vida. Tentei 

alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não 

consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o 

Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são 

minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem hoje me venceu”. Nas 

andanças do tempo, vencedores podem ser efêmeros e os derrotados de um 

dia vencem em outro, maioria se tornam minorias, mas a dignidade senhores 

vereadores jamais será retirada, e sua palavra será sempre assumida. Diz 

que saúda a todos com a dignidade intacta; e disse a população que o seu 

gabinete está a disposição para o que for preciso. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou a todos e disse ter achado bonitas as palavras do Vereador 

Alexandre, que vem representando muito bem a sociedade fazendo um 

grande trabalho. Disse respeitar a opinião cada vereador que está aqui, mas 

que na verdade não gostaria que tivesse uma nova eleição nesta Casa de Leis, 

porque em time que está ganhando não se mexe.  No início não acreditava na 

administração do Vereador Dito como presidente desta Casa, achava que ele 

não daria conta da situação, mas após o trabalho desenvolvido e o respeito 

que vem passando para a sociedade, o fez mudar de ideia, e essa eleição foi 

feita de forma justa e limpa, onde optou por estar junto pelo conhecimento 

desta pessoa. O Vereador Alexandre ele está conhecendo agora, não poderia 

votar nele, sem conhecer seu trabalho. Está convicto que fez a coisa certa, 
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pois só falta um ano, e se acontecer um ato falho, aí todos poderão cobrar 

por ter ajudado a eleger esse presidente, pois não há nada que tire o 

respeito perante a sociedade. Parabenizou a todos os vereadores que deram 

apoio ao Vereador Benedito, e disse ao Vereador Alexandre que haverá 

outros mandatos, que estará mais experiente e que futuramente poderá 

estar representando o Poder Legislativo como presidente. Desejou boa noite 

a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS KLEIN 

Cumprimentou a todos, e rapidamente quis se reportar a eleição de hoje, 

falando que no momento que assumiu novamente o cargo como vereador, ele 

também assumiu um compromisso com ele mesmo, com a Casa, com a 

população de buscar o resgate desta Casa de Leis, da credibilidade da 

política de Naviraí, da ética, da honestidade da política e conduziu 

praticamente quase todos os processos que chegaram à cassação dos 

vereadores. Dentro desta Casa o Vereador Júnior que é advogado e ele, 

tiveram a responsabilidade da condução dos processos todos, e eles 

demandaram com advogados bem pagos, de renome de Campo Grande, para 

defenderem os vereadores, e eles foram conduzindo os processos dentro da 

legalidade e chegou ao resultado depois de nove meses de muito trabalho 

com a cassação de treze vereadores. E em todos os momentos falou com os 

vereadores que estavam saindo e àqueles que estavam chegando, que 

defenderia intransigentemente a ética e a honestidade, e que nunca faltaria 

com o seu dever de cumprir a legislação pertinente de fazer o que é certo, 

doa a quem doer. Porque as coisas teriam que andar a contento. Recordou a 

fala do Vereador Deoclécio, que disse que enquanto estiver aqui, ninguém irá 

roubar. Então ele se espelha no pensamento do Vereador Deoclécio, pela 

experiência que ele tem e pela honestidade no transcurso de sua vida aqui na 

nossa cidade. E é dessa forma que procura assumir na política, com ética, 

honestidade e acima de tudo com muito bom senso. Estamos aqui para 

defender a população de Naviraí. Decorrido o processo que culminou com a 

cassação dos treze vereadores, a missão de todos em relação aos processos 

éticos, terminou e aí viram a necessidade de resgatar também a normalidade 

da mesa diretora desta Casa. Utilizou dos seus conhecimentos como 

advogado, analisando o Regimento Interno, chegou a conclusão que a mesa 

que havia formado de forma provisória quando o Vereador Moacir foi 

afastado da presidência pela justiça, ela permanecia com caráter de 

provisória e precisaria que tivesse legitimidade a partir do momento em que 
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esta Casa voltou a normalidade, que acabou o período de excepcionalidade e 

os treze vereadores efetivados no cargo, que seria necessário uma nova 

eleição para que a mesa diretora tivesse legitimidade que precisa para 

conduzir os trabalhos deste final de período legislativo que terminará o ano 

que vem. Desse entendimento, conversou várias vezes com o Vereador 

Benedito para que fosse feita a convocação de uma eleição e que 

trabalhassem com todos os vereadores numa mesa redonda de consenso para 

elegerem a nova diretoria, podendo até ficar o Benedito mesmo como 

presidente e até a mesma mesa, mas que procedesse a eleição para ter a 

legalidade jurídica que necessitava. Infelizmente com o parecer jurídico da 

Casa falando que não seria necessária uma nova eleição, acabou tendo uma 

liminar da justiça determinando que fosse feita a nova eleição. Todo esse 

entendimento de nova eleição foi iniciado por ele, Vereador Klein; e o Juiz 

também teve esse entendimento, mas em nenhum momento viu nessa Casa 

uma necessidade de uma disputa, de conchavos, intervenção de prefeito, de 

empresários com dinheiro, intervenção de corrupção, de coisa errada para 

que essa mesa fosse comprada. Foi dito diversas vezes que ao menor sinal de 

corrupção na eleição da mesa diretora, imediatamente faria a denúncia no 

plenário, na polícia federal ou Ministério Público. Esteve atento a todo 

processo. O Requerimento para que fosse convocada a eleição, foi redigido 

por ele, em seu gabinete e assinado por nove vereadores, a partir do 

indeferimento da convocação das novas eleições, foi perguntado a ele o que 

se faria, e falou que só caberia mandato de segurança. O Vereador Reginato 

assumiu a responsabilidade de fazer o mandato de segurança, e foi 

determinado pelo Juiz para fazer a eleição que aconteceu no dia de hoje. É 

lógico que no momento que se instala uma disputa, onde existem vários 

grupos, o consenso deixa de existir e acabam se formando movimentos de um 

lado e de outro. Mas em nenhum momento acredita ter acontecido nenhuma 

maracutaia, nenhum procedimento ilícito na chapa que venceu as eleições ou 

mesmo na chapa que perdeu no qual ele votou e fez parte como apoiador. 

Acredita que essa eleição foi feita de forma democrática e necessária para 

que desse legalidade aos trabalhos da mesa diretora e a partir de agora a 

Câmara de Vereadores voltou a normalidade, saiu do período de 

excepcionalidade que vivia com o afastamento e a cassação dos treze 

vereadores. Hoje a Câmara é composta por treze vereadores efetivos, todos 

imbuídos de trabalhar pela sociedade de Naviraí, buscando a ética e que se 

volte a acreditar nos políticos de Naviraí. Disse ainda que estarão todos 

juntos com a Mesa Diretora, com o Presidente Benedito apoiando e 
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orientado e pede que o Presidente sempre o escute, porque até agora ele não 

errou em nenhum parecer nesses nove meses que aqui está trabalhando. 

Quer continuar orientando esse trabalho e quando for necessário oferecer 

denúncia, fazer críticas ou mostrar que algo está errado quanto ao 

executivo, e ele o fará. Ou quando houver obras e trabalhos em prol da 

população, que mereça elogios, também irá fazer, porque estão todos para 

trabalhar pelo bem de Naviraí. Quis esclarecer as pessoas que queriam 

saber, sobre o porquê ele não concorrer para ser o presidente da Câmara. 

Falou que é impedido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil de 

exercer a advocacia e qualquer cargo na mesa diretora do legislativo. E para 

ele não é possível abandonar a advocacia devido aos muitos processos em 

andamento, no qual não pode abandonar. Mas se pudesse, acredita que 

receberia o apoio dos vereadores pelo trabalho já desenvolvido aqui. Disse 

que a liderança da Câmara se conquista e não se impõe, por isso tem que ter 

maturidade e bom senso para que sejam bem conduzidos os trabalhos deste 

legislativo e no âmbito do executivo, para que toda população seja 

beneficiada. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS 

Cumprimentou a todos e iniciou falando da eleição de hoje, e como já foi dito 

aqui por outro colega, ele concorda que pra se chegar a isso teve um 

caminho, e como ele é sistemático devido aos percalços que já passou na 

vida, para alcançar seu objetivo de forma digna, para conquistar o estudo, 

então ele garantiu ao povo de Naviraí que para se chegar às eleições no dia 

de hoje não teve caminhos perversos, não teve atitudes que incriminem esta 

Casa, isso ele pode garantir em respeito a sua mãe que o ouve neste momento 

e ao seu finado pai. Ele preparou um desabafo para esclarecer algumas 

pessoas no meio da sociedade, que estão mal informadas e acabam 

generalizando as coisas e denegrindo a imagem das pessoas e das famílias. 

Primeiramente parabenizou o Presidente e todos os pares desta Casa, e 

disse ter um profundo respeito e consideração pelo colega Alexandre Orion 

Reginato, menino novo, inteligente e terá o seu tempo a sua oportunidade. 

Essa mesa ficou eclética partidariamente, está ali representando o PMDB, 

PSD, PT do B e PSDB, onde registra o respeito com todos, e desde que aqui 

chegou prega a união com todos para o bem comum da população e não 

simplesmente para projetos políticos. Seu discurso sempre será pela 

prevalência do bom senso e da coerência, do equilíbrio, da harmonia, pela 
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manutenção da ética e da moral, hoje pode apoiar politicamente fulano ou 

sicrano, mas amanhã pode não fazê-lo ao constatar que o mesmo não age 

conforme suas convicções ora já reiteradas. Pois tem o livre arbítrio para 

assim se comportar. Pode até errar, pois todos estão sujeitos a isso, mas 

errará pensando em acertar, e jamais com atitudes ou ações pré 

estabelecidas e consciente ao erro e muito menos aquela que vem desabonar 

toda uma conduta até hoje construída por ele e por àqueles que o ensinaram 

o bom caminho que é a sua família, em especial seu pai e sua mãe. Enquanto 

aqui estiver vai esmerar-se no zelo do bem e para o bem, e não mercenários 

e traidor como dizem alguns. Espera que aqueles que o tentam escrachar com 

insinuações ou inverdades nas redes sociais primeiramente busquem a 

verdade e principalmente conhecer sua história de vida. E nesse obséquio 

procurem verificar nas folhas de alterações de umas das instituições de 

maior credibilidade deste País, o Exército Brasileiro, quem foi e o que fez 

naquela instituição por oito anos, o Tenente Manoel, e somente irão 

encontrar elogios. Nada consta que desabone a sua conduta até mesmo antes 

de estar no Exército. Portanto diz a todos que não será agora que deixará 

que isso ocorra e rebaterá a todos que falem de sua pessoa e se possível 

usará a via judicial para que os fatos sejam esclarecidos. Finalizando deixa 

um recado ao povo de Naviraí, falando que não é contra o executivo e nem a 

favor, na verdade é um cidadão que está vereador para defender e estar do 

lado daquilo que for melhor para o povo, e isso implica estar contra qualquer 

ato de natureza corrupta e ou criminosa. E para completar sua fala disse que 

na vida não se agrada gregos e troianos, a unanimidade é burra e impossível, 

portanto está ciente às críticas que por ventura venham e só olhará com 

perspicácia àquelas vindas de pessoas com interesse de amanhã também 

estarem sentadas numa destas cadeiras, no qual tem todo o direito de 

almejarem, e a população irá saber em um futuro breve quem são. Basta ver 

o desenrolar político do dia a dia. Está ciente e consciente do seu papel na 

câmara e antecipadamente já deseja muita saúde e felicidades àqueles que 

de uma forma ou de outra irá desagradar. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO 

Agradeceu a presença de todos que estão presentes e falou que como 

candidato da Chapa 2, foi uma disputa limpa, transparente, e ficou feliz 

pelos companheiros fiéis e justos. Mas, na verdade tinham mais 

companheiros que na última hora, não sabe qual o motivo e também não quer 

prejulgar, se afastaram repentinamente. Até no último momento o nobre 
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Vereador Manoel, disse que o Vereador Benedito não serviria para 

representa-lo nesta Casa de Leis, onde causou estranheza, mas quer que ele 

seja feliz como primeiro secretário e parabenizou o vereador e o Presidente 

desta Casa. Falou que outras pessoas quiseram entrar no grupo, mas acharam 

naquele momento, que eles não eram merecedores de compor essa Chapa 2 e 

não os aceitaram; preferiram perder. Falou que o Vereador Marcio 

Scarlassara os procurou para compor com eles, mas não comungavam com as 

ideias desse vereador, portanto perderam com honra, com transparência, 

com dignidade. Parabenizou o vereador Donizete por sua postura que disse já 

ter um compromisso com o outro grupo. No último minuto a Chapa 2 foi 

mudada, que na verdade era o Vereador Alexandre e foi feita uma 

articulação para que ele, Josias fosse presidente, para ver se conseguia 

trazer mais alguns votos, porque todos tem que pensar em conjunto, na boa 

administração, não que a do Benedito seja ruim, onde parabenizou por ele 

estar conduzindo muito bem e com transparência nesta Casa de Leis; ele é 

merecedor. Reconheceu sua derrota, mas disse que talvez não tenha sido a 

vontade do povo, que queria uma cara nova, uma renovação. Mas reconheceu a 

derrota e parabenizou a mesa diretora. Desejou boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR 

Cumprimentou a todos, e disse que tinha outras questões a tratar, mas 

diante das manifestações que o antecederam, não poderia deixar de falar a 

respeito do processo eleitoral que culminou com a reeleição de Vossa 

Excelência para ocupar o cargo de presidente dessa mesa. Primeiro disse que 

apesar da manifestação judicial, que é de conhecimento público, o 

entendimento de que não teria que haver uma eleição, foi baseado também 

num parecer jurídico. Até então estava como vice-presidente desta Casa e 

sabe que se deu não por autoritarismo ou por influências externas, a decisão 

da presidência dessa casa, do Vereador Benedito se deu por conta baseado 

no parecer jurídico da Casa, que tem que ser respeitado, houve um 

entendimento divergente, que é de direito de cada um, e foi buscar no 

judiciário, que se manifestou. E desde o início tem colocado aqui, que a partir 

do momento que foi parar nas mãos do Juiz, é ele quem define. Então 

entende que apesar do processo ser por meio judicial utilizado, não vendo 

ilicitude qualquer nisso, o processo se deu de forma democrática, e 

conforme o Vereador Klein colocou aqui, ao se instalar uma disputa é natural, 

que os vereadores que pleiteiam um cargo na mesa diretora se articulem, 
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conversem com os demais vereadores, porque não há outra forma, quando se 

candidatam, fazem isso com os eleitores, visitando cada um, tentando 

conquistar o voto das pessoas. E a eleição da mesa diretora se dá desta 

forma, não é diferente. Houve muitas conversas, várias formações, e isso é 

natural, é assim que tem que ser. A preocupação na realização de uma eleição 

foi pelo histórico que já tinha aqui, não queria deixar cair em descrédito o 

processo eleitoral com essa renovação de treze vereadores, era não deixar 

acontecer nada ilícito. Acompanhou tudo de perto, intervindo no processo, 

porque entende que os vereadores desta casa, não embarcaram de forma 

alguma em projetos pessoais. Foi discutido desde o início com coerência, com 

os demais pares e principalmente com o Vereador Josias que é o seu 

companheiro de partido. E isso culminou com todas as conversações com a 

candidatura do Josias como presidente, que teve o seu apoio, obviamente por 

ser o presidente do Partido dos Trabalhadores, como vereador do PT aqui 

nesta Casa, mas isso na discussão de partidos, de projeto coletivo. Jamais 

iria embarcar numa discussão de projeto pessoal. Foi entendido que esse 

grupo tinha condição de fazer a discussão e de pleitear a candidatura a 

presidência e foi assim que foi feito. Passada a disputa, parabenizou o 

vereador Benedito Missias, porque essa disputa não foi feita porque o 

vereador Benedito não está conseguindo conduzir a Casa ou não está 

cumprindo com o papel de presidente, muito pelo contrário. É um vereador 

que dá acesso, que tem diálogo com todos vereadores desta casa, não tem 

uma postura ditatorial e que de forma alguma o vê vinculado ou subordinado 

a quem quer que seja. O Vereador Benedito dá autonomia a esta Casa e tem 

certeza que se o Vereador Josias tivesse sido eleito também saberia 

conduzir pela experiência que tem, e deixa os parabéns a mesa que foi eleita, 

porque nós não podemos aqui de forma alguma desmerecer o trabalho desses 

vereadores que aqui estão, dos treze. Porque quem conduziu os processos de 

cassação nesta Casa aqui fomos nós, quem julgou os vereadores que estavam 

sendo acusados, como nós, os treze. Quem são os legítimos representantes 

da população aqui em Naviraí, no legislativo, somos nós. Recebemos nossa 

votação nas urnas e fomos convocados para assumir, num momento de maior 

dificuldade da história desta Casa de Leis. Nós já deixamos mais do que 

provado aqui, que os vereadores desta Casa são pessoas íntegras, 

responsáveis, são pessoas que conduzem o seu mandato, com a visão da 

vontade popular. Não podemos aqui de forma alguma evocar a vontade 

popular pra justificar as nossas próprias posições, quando tomamos um 

posicionamento, nós nos preparamos pra isso, não estamos aqui de 
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brincadeira. Os vereadores aqui estão, para conduzir o processo com lisura, 

com, integridade, com responsabilidade e isso que vê na postura do 

Presidente Benedito. Nesta Casa de Leis, os vereadores tiveram todo o 

desgaste que foi necessário pra conduzir os processos, digladiando com 

advogados experientes, com o auxílio do Dr. Klein, então ele repete que está 

mais do que provado, que todos os vereadores desta Casa têm posições 

firmes que jamais irá agradar a todos, mas à medida que é feito um trabalho 

com coerência, com tranquilidade, sabendo onde vai chegar, esse trabalho vai 

ser bem feito. Para encerrar essa questão do processo eleitoral, diz que foi 

de maneira democrática, eleição a gente perda, a gente ganha, é assim que 

funciona. E tem certeza que a mesa diretora eleita vai continuar a condução 

desta Casa de maneira correta. Já temos quase um milhão de reais 

economizados, isso demonstra diferença, aqui tem que ter sempre o seu 

posicionamento e fala desde a primeira sessão, que ninguém irá ver o 

vereador Junior do PT em cima do muro, jamais. Sempre terá seu 

posicionamento, muito bem conversado, como sempre tentou conduzir, 

ouvindo a população, ouvindo os demais vereadores, para tentar acertar o 

máximo possível. E que todos tenham a convicção que os vereadores desta 

Casa são sim diferentes dos anteriores, e todos tem interesse que essa Casa 

seja bem conduzida e que bem represente nossa população. Para finalizar, 

falou que muito se escuta que o governo federal isso, governo federal aquilo, 

que não tá vindo verba, todos entendem que o momento é de crise no mundo 

inteiro, não só em Naviraí. Mas aqui em Naviraí tem obras em andamento que 

foi investido pelo governo federal, fora as que já foram finalizadas nestes 

últimos quatro anos. Desejou uma boa noite a todos.  

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO 

Cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela vida, pela saúde, pela família. 

E falou que iria replicar sobre as palavras do Vereador Godman, falando que 

ninguém aqui é derrotado, porque eleição é assim, nem sempre a gente ganha. 

E pediu que ele não usasse mais essa palavra, e sim que é abençoado pelo dom 

da vida, da família. Falou ainda, que a eleição da mesa foi uma eleição pura, 

justa, limpa. Aqui não teve negociação, não teve acerto com ninguém pra 

nada, porque não trabalhamos dessa forma. Quando chegou nessa câmara, 

seu propósito era que tudo que fosse feito com justiça, ele iria participar, e 

aqui todos tem dignidade. Comentou ainda que também assinou esse pedido 
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para ter uma nova eleição, e parabenizou o Presidente eleito, pedindo que 

continue o trabalho em prol da população. Falou que a população pode 

acreditar nesse trabalho, que ele será sempre o Donizete Nogueira, um 

homem trabalhador e que não desfaz de ninguém. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR BENEDITO MISSIAS DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou a todos e iniciou falando que foi eleito como vereador e que 

nunca pediu um voto para ser o presidente. A presidência veio ao acaso, e 

deixou claro que não considera o presidente mais alto que vereador e nem 

como um status, mas sim como compromisso e responsabilidade. E ainda 

disse que para ser presidente não tem necessidade de ter alto grau de 

estudo, mas sim equilíbrio e compromisso; o dever de trabalhar para o povo é 

dever de todos os vereadores, não só do presidente. O presidente é um 

membro da Câmara que vai administrar os trabalhos da câmara. Disse que 

nunca se colocou sozinho, sempre quis trabalhar com união, com diálogo; se 

todos acertar, parabéns. Se errar, todos erraram. Mas apenas quem paga é o 

presidente, isso está na Lei. O Presidente é o responsável pelo comando, 

tanto financeiro, como administrativo, mas ele não teme isso, porque 

acredita que sempre vai contar com a colaboração de todos os vereadores. 

Porque aqui ninguém perdeu e nem ganhou nada, todos tem o mesmo 

compromisso como vereador e como presidente. Comentou que foi dito aqui, 

que o povo não tem voz e nem vez, no qual ele acha totalmente o contrário, a 

população tem grande poder sim, pois são eles que os colocam aqui dentro, 

através do seu voto. E aqui tem que existir muito respeito pelo outro, porque 

todos que aqui estão, são cem por cento suplentes, onde tem que haver união 

para mostrar para o povo, que são capazes de terem uma reeleição vitoriosa.  

Disse ainda às pessoas que entrou ontem, para que não desfaçam das pessoas 

que aqui trabalharam doze anos, sem contar com um trabalho de quarenta 

anos perante a sociedade, pois não precisa ser vereador para trabalhar pelo 

próximo, é só ser membro de alguma entidade, como Lions, Rotary, Seleta e 

Igrejas que consegue trabalhar em prol da população. Ele sempre foi 

educado para respeitar os direitos de cada um, e é claro que muitas vezes as 

opiniões divergem, mas o trabalho tem que ser unido. Agradeceu aos 

vereadores que votaram em sua chapa 1, e aos outros que não votaram. Pediu 

desculpas aos companheiros vereadores, se por algum momento os 

desagradou; e disse que perdoa às pessoas que denegriram sua imagem, 

falando mal dele, falado de intenções ocultas, taxando-o como ditador, logo 
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ele Dito, que sempre deu oportunidade para que todos tenham diálogo. Então 

ele perdoa, porque eles não sabem o que falam, e nota-se que muitos não 

estão nem preparados para serem vereadores. Desejou boa noite a todos e 

prometeu continuar com sua humildade, respeitando e dialogando com os 

demais vereadores como sempre fez. 

 

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

encerrada, e para constar em ata, eu, Manoel Messias de Assis, primeiro 

secretário, lavrei 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 nove dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e quinze.  


