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ATA DA 30a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/09/2015 

 

Aos vinte e um 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: Manoel Messias de Assis e Donizete Nogueira Pinto; estando 

ainda presentes os vereadores: Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Dejalma 

Marques de Oliveira, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, 

Josias de Carvalho, Deoclécio Ricardo Zeni e Alexandre Orion Reginato, 

Márcio André Scarlassara, Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garciao 

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 o primeiro secretário fez a leitura do 

expediente - ata da vigésima nona sessão ordinária do dia 14 de 

setembro encontra-se à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa. Em seguida foi feita a justificativa das faltas dos Vereadores: 

Marcio André Scarlassara, que foi em virtude de viagem agendada 

anteriormente, ao Estado de Santa Catarina, em visita aos Centros de 

Atenção Psicossocial trazendo grande aprendizado para beneficiar o 

nosso Município; e Luiz Carlos Garcia, foi participar do treinamento 

sobre “O Relevante Papel dos Conselhos Curador e Fiscal na Gestão dos 

RPRS”, realizada pela ACONPREV, nos dias 14 e 15 de setembro; Foi 

apresentado Ofício Geocon nº 76/2015, de 16 de setembro, enviado pelo 

Senhor Antonio Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade da 

Prefeitura, referente cópias dos balancetes da Prefeitura, e de seus 

fundos e fundações, relativo ao mês de agosto de 2015. 

 

 

Apresentação de Projeto 

   

Projeto de Lei nº 33/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Institui e regulamenta a distribuição de materiais gratuito e auxilio 

as pessoas físicas, 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 101/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito 

Missias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo 

que seja marcada uma data para a realização da 1ª Audiência Pública da 

Saúde Mental de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

  

Requerimento nº 102/2015 de autoria do Vereador Deoclécio Ricardo Zeni; 

expediente endereçado à Senhora Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do 

Núcleo de Habitação Popular, requerendo que seja agendada uma visita a 

esta Casa de Leis, para que sejam prestadas informações referente à 

Comunicação Interna 233/2015, expedida em resposta ao Pedido de 

Informação n° 50/2015, de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

objetivando prestar maiores esclarecimentos quanto ao término dos imóveis, 

das famílias ainda não contempladas com a reconstrução dos mesmos, sendo 

num total de oito, todos situados na Rua Shakespeare. Em seguida o Senhor 

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

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 103/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

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 dado um posicionamento 

com relação a Indicação nº 476/2014, realizada pelo vereador Donizete 

Nogueira Pinto, no mês de outubro de 2014, que solicitou o rebaixamento do 

canteiro central, em frente a Igreja São Sebastião, localizada na Avenida 

Miguel Sotani, no Jardim Paraíso, o qual foi respondido "estaremos incluindo 

no orçamento 2015, para o mais breve possível atender a referida 

indicação", no entanto até o presente momento nada foi feito no local. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 104/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Senhor Evandro Narciso de Lima, 

Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal (CEF) em Mato 

Grosso do Sul, requerendo que seja encaminhado pelo Órgão Competente a 
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esta Casa de Leis, toda documentação e informações referentes ao Conjunto 

Habitacional Nelson Trad, bem como um Memorial Descritivo da Obra, 

Projeto Estrutural e o Projeto Arquitetônico. Em seguida o Senhor 

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

aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 56/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente 

Municipal de Finanças, solicitando cópia do contrato firmado com a empresa 

EXCELÊNCIA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME, 

com informações referentes aos valores repassados à empresa nos últimos 

seis meses, bem como o dia em que foram efetivados os repasses. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 57/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Senhora Cleci Fortunati Souza, 

Gerente Municipal de Assistência Social, solicitando informações acerca da 

atual situação do Projeto da Guarda Mirim em nosso Município, tendo em 

vista que ele não vem sendo desenvolvido e a sua realização é de grande 

importância social. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. 

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

 

Pedido de Informação nº 58/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis 

se haverá ou não a realização de Exposição este ano em nossa cidade. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

  

Pedido de Informação nº 59/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, solicitando informações sobre 

a existência no âmbito Municipal da Mesa de Negociação Permanente com os 

Trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). Existindo a mesma, que 

seja informado ainda quem são os componentes da mesa e o calendário de 
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reuniões. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 256/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros edis; 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 que seja 

providenciado, com urgência, a disposição de placas de sinalização contendo o 

nome das ruas no bairro Cidade Jardim. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 257/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Onevan José de Matos, com providências para ao Excelentíssimo 

Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do Estado, ao Excelentíssimo 

Senhor Ednei Marcelo Miglioli, Secretário de Estado de Infraestrutura, 

indicando que seja viabilizada, com urgência, a pavimentação asfáltica da 

Rodovia MS-Estrada da Balsinha que interliga os municípios de Naviraí, 

Itaquiraí e Iguatemi. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 260/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino 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 realizada a 

construção de uma lombada ou faixa elevada, para travessia de pedestres e 

cadeirantes, na Avenida Miguel Sotani, entre a Avenida Antônio Figueira e a 

Rua Marcos Euripedes da Silva, em frente a igreja católica, no bairro Jardim 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 261/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino 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 feito o recapeamento 

do prolongamento da Avenida Mato Grosso até o antigo Trevo do Boi. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 
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Indicação nº 262/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para a Senhora Kátia Akemi da Rocha Ujihara 

Salem, Gerente de Núcleo de Assistência Odontológica, indicando a 

realização de um mutirão para extração do terceiro molar de todos os 

pacientes que têm aguardado pela cirurgia no Município. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 263/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que seja disponibilizado um número maior de 

funcionários no setor de Regulação de Vagas em horários de picos, 

normalmente ocorrido das 7 às 9 horas, visando a redução do tempo de 

espera para atendimento. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 264/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos e ao Senhor Neil Cristian Maxwell, Gerente de Unidade da 

Energisa em Naviraí-MS, indicando que seja realizado um estudo para 

retirada da rede de alta tensão que passa por cima das residências 

localizadas na região da Vila Industrial, próximo a Usina Naviraí, neste 

município, de modo a deslocar a rede em direção a BR-163. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 265/2015 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 a realização de uma reforma geral na 

Praça Euclides Antônio Fabris, e que seja incluído um bebedouro para que o 

momento de lazer e descontração da população tenha um conforto a mais. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 266/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

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

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que 

seja viabilizada a instalação dos aparelhos da academia ao ar-livre na praça 

do bairro Vila Nova, localizada na Rua Edi de Oliveira Nascimbeni, quadra nº 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 267/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que sempre haja um médico especialista de 

cada área disponível no Município de sobreaviso para atender as solicitações 

que surgirem dos médicos plantonistas, devidamente justificadas e 

registradas no prontuário pelo médico solicitante, no menor tempo possível, 

devendo comunicar-se de imediato quando contatado pelo hospital. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 268/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

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 realizada a mudança da atual sede do 

CAPS para o local onde hoje encontra-se a sede cedida pela Prefeitura aos 

Bombeiros, após os mesmos efetuarem a mudança para a sede própria, tendo 

em vista a melhor localização, o que facilitaria ainda mais o acesso dos 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 269/2015 de autoria do Poder Legislativo; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, 

indicando que seja destinado a Rede Feminina de Combate ao Câncer a 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que possam realizar a 

compra de matéria-prima para fabricação de fraldas. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 
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Indicação nº 270/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato 

e outros Edis; expediente endereçado à Secretaria de Justiça e Segurança 

Pública, CEL- PM Carlos de Santana Carneiro, indicando que no mês de 

outubro seja promovido o curso de Agente de Polícia Comunitária, visando o 

fortalecimento da polícia e a comunidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 271/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato 

e outros Edis; expediente endereçado à Secretaria de Justiça e Segurança 

Publica, CEL- PM Carlos de Santana Carneiro, indicando que seja viabilizado 

para Naviraí uma Base Comunitária Móvel, dotada com todos os 

equipamentos policiais necessários, e também um veículo Sedan para as 

rondas policiais e abordagens, para facilitar a aproximação do policial ao 

cidadão com visitas ao comércio, escolas, postos de saúde e pontos 

estratégicos da cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 11/2015 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Ilustríssimo Senhor Nilson 

Zoccarato Zanzarin Ribeiro Negrão, Delegado Chefe da Polícia Federal de 

Naviraí, ao Ilustríssimo Claudinei Galinari, Delegado Regional da Polícia Civil 

de Naviraí, ao Excelentíssimo Senhor Tenente-Coronel Ezequiel dos Santos, 

Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, ao Senhor 

Subtenente Ismael Carlos Frais Júnior, Comandante da Polícia Militar 

Ambiental de Naviraí, ao Excelentíssimo Senhor Major BM Waldemir 

Moreira Júnior, Comandante do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militar de 

Naviraí, apresentando nossos devidos agradecimentos, pelos serviços 

prestados em nossa cidade, pois sabemos da determinação e dos esforços 

dedicados no dia a dia. Sabemos que todas as polícias e os bombeiros não 

têm medido esforços para nos proteger e dar a nós um lugar melhor de se 

viver. A bravura, honestidade e principalmente a coragem de lutarem por 

dias melhores, são motivos do nosso agradecimento e reconhecimento. 

Pedimos a Deus que abençoe e proteja todos os profissionais engajados em 

fazer a segurança de nossa cidade e região, bem como aqueles que estão 

sempre empenhados em salvar vidas. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 
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Moção de Pesar nº 25/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto e outros Edis; expediente endereçado à Senhora Helenice Brito Bastos 

e família, apresentando as nossas condolências pelo falecimento do senhor 

Jair Bastos, ocorrido em acidente entre Cassilândia e Paranaíba, no dia 14 de 

setembro do corrente ano. Pedimos que Deus conforte os corações de todos 

os familiares, e que o luto seja transformado em uma luta pela vida e pela 

felicidade, e a dor da perda, em saudade e serenidade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 19/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, que em súmula: Declara de Utilidade Pública 

Municipal a ACEN – Associação Comercial e Empresarial de Naviraí, Estado 

do Mato Grosso do Sul. Foi apresentado Parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação, favorável 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. 

 

Projeto de Lei nº 25/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a criação de Coordenadoria Especial de Políticas 

Públicas para a Juventude do Município de Naviraí - CEPPJMN, e dá outras 

providências. Foi apresentado Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação, favorável a aprovação do referido Projeto com emendas 

modificativas e aditivas. Em seguida foi colocado em discussão. Logo após 

colocou em primeira e única votação o referido Projeto, que foi aprovado 

com as emendas por unanimidade. 

 

 

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 1.620,00m², localizada no Centro, e dá outras 

providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação 

e Redação; e Patrimônio Público, favoráveis a aprovação do referido Projeto. 
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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 tribuna o Senhor Sérgio Vieira Valério, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, que cumprimentou a todos desta Casa de Leis, e falou da 

semana nacional do trânsito que está iniciando e do orgulho e satisfação 

sobre as atividades pedagógicas desenvolvidas pelo núcleo de trânsito do 

município, atividades que vem tentando diminuir o número de acidentes de 

trânsito de Naviraí, que vem causando enorme prejuízo na saúde, pois os 

acidentados são atendidos no hospital municipal, e algumas vezes é preciso 

se deslocar para outras cidades quando o caso é mais grave. O núcleo de 

trânsito está fazendo um trabalho muito forte com a educação de trânsito, 

com várias palestras nas escolas e entidades e blitz educativas, com a 

responsável da pasta sobre educação no trânsito, com a coordenadora 

pedagógica Professora Elaine, juntamente com os agentes da Polícia Militar e 

acadêmicos da Universidade Anhanguera. Falou sobre o primeiro passeio 

ciclístico por um trânsito melhor, onde tiveram instruções sobre as normas 

de circulação de trânsito. Comunicou que amanhã, dia 22 de setembro será 

realizada uma palestra em parceria com a polícia militar e polícia rodoviária 

federal, e ainda um teatro sobre o trânsito; para finalizar a semana do 

trânsito será feita uma blitz na Praça Euclides Fabris na sexta-feira. 

Agradeceu ao Prefeito Leandro Peres de Matos, que mesmo passando por 

essa crise, está dando todo o suporte para que o trabalho seja desenvolvido. 

Agradeceu aos vereadores que sempre indicam os problemas que a população 

cobra, e aos funcionários pela parceria e trabalho desenvolvido. 

 

Usou a palavra o Coronel Ezequiel Martins dos Santos, que cumprimentou a 

todos, e agradeceu por estar aqui pela primeira vez e prestando conta dos 

trabalhos realizados no município, onde assumiu o comando em janeiro deste 

ano. Falou da semana do trânsito e comentou que teve uma redução de 

acidentes em Naviraí, de trinta e três vírgula zero um por cento; e que 

cinquenta e um por cento envolve os motociclistas em acidentes no trânsito. 

Fez um relato geral dos acidentes e infrações ocorridos em Naviraí. Falou 

das dificuldades estruturais que ainda são muitas, e que desenvolver 
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trabalhos individuais não trazem resultados satisfatórias, e por essa razão 

entendemos que não se combate crime sem organização, cooperação, 

inteligência e investimentos nos órgãos de segurança pública. Agradeceu a 

todos e desejou boa noite. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO 

Cumprimentou a todos, agradeceu a Deus, e iniciou falando que hoje é dia do 

radialista e não poderia deixar de agradecer esses trabalhadores que 

trazem informações e fazem nossa cidade melhor, a todos nossos sinceros 

elogios e agradecimentos. Em seguida, falou que recebeu em seu escritório 

uma notificação referente às adequações sobre a acessibilidade em Naviraí, 

notificando comércios e às repartições públicas que atendem a comunidade 

de Naviraí, garantindo o direito de ir e vir de todos de forma igualitária. 

Essa notificação é para que sejam tomadas as providências para que num 

futuro próximo nossa cidade possa estar mais organizada com espaço para 

todos indistintamente quanto às suas limitações locomotoras permanentes ou 

temporárias. Os senhores que estão recebendo as notificações da prefeitura 

é só se dirigir ao departamento de obras e falar com o Osvaldo para poder 

se adaptar. Falou ainda que está visitando os bairros e verificando as 

necessidades do povo de Naviraí e tentando buscar melhorias a toda 

população. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN 

Cumprimentou a todos e deu um recado a população, relembrando que o 

prazo para as filiações dos partidos políticos para aqueles que querem 

concorrer nas eleições do ano que vem se esgotam neste mês de setembro, 

então àqueles que querem participar não só nos bastidores, mas fazer uma 

política honesta e com ética, vem se filiar no PDT, que é um partido que está 

de braços abertos para todos que querem fazer uma política diferente em 

Naviraí. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA 

Cumprimentou a todos e falou de suas indicações referente área da saúde, 

porque é o que a população mais solicita, principalmente mais dentistas com 

urgência para a extração do dente do juízo, porque todos os dias ele é 

procurado por pessoas com dor; falou da solicitação para uma audiência 
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pública da saúde mental, que engloba paciente psiquiátrico com transtorno, 

com depressão, usuário de entorpecentes, alcoólatras, onde quer debater, 

informar, e ouvir a população para saber onde pode ser melhorado. Essa 

audiência terá o apoio e a presença da Deputada Federal Teresa Cristina, 

bem como da Deputada Mara Caseiro, onde estaremos buscando recursos 

para dar melhores condições para a saúde mental em Naviraí. Agradeceu ao 

Coronel Ezequiel e a toda corporação da Polícia Militar de Naviraí, não só 

pelo trabalho desenvolvido no trânsito, mas também na segurança em geral. 

Falou ainda da discussão sobre ter a Exposição em Naviraí, onde todos 

querem, mas desde que toda a população possa usufruir, onde os shows 

sejam de graça e que o valor do parque seja simbólico, solicitou com urgência 

essa informação ao Executivo. Para finalizar falou que o seu gabinete está à 

disposição da população e que o seu trabalho continua na prevenção e no 

combate às drogas, sempre atendendo a todos; lembrou que as terças tem a 

reunião do CAPS na Rua Ozaka. Desejou boa noite e uma boa semana. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS 

Iniciou cumprimentando a todos e parabenizando aos assessores que ficam 

até o término da sessão, falando que gostaria que todos estivessem aqui 

presentes; cumprimentou o professor Paulo Hamilton que sempre acompanha 

os trabalhos do legislativo; e comentou sobre a devolução do dinheiro da 

semana passada para o Executivo, onde algumas pessoas não concordaram, 

mas de uma forma ou de outra teria que ser devolvido. E falou da economia 

que foi feita nesta Casa de Leis, onde cortou muita coisa, como o desperdício 

das garrafas de água, onde hoje é servido em jarra, falou do lanche para os 

vereadores que sempre era servido após a sessão, hoje já não tem mais, são 

essas pequenas coisas que vem colaborar para que haja realmente sobra do 

dinheiro; e espera que o Executivo cumpra com o compromisso com a 

população na área da saúde, que é de necessidade extrema; falou das diárias 

e defendeu as viagens dos vereadores desde que seja algo positivo para o 

município, como interagir com os deputados federal e estadual, senadores, 

onde se conseguem as emendas para o município; falou dos comentários na 

rede social de meia dúzia de pessoas que tem interesse político, e os 

chamaram de irmandade, onde ele não aceita, porque aqui todos estão tendo 

a preocupação em trabalhar com moralidade, sem fazer pressão nos 

empresários para adquirir propinas, não tem pressão no prefeito para 

aprovar determinada lei, porque isso foi constatado na investigação de um 
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ano, dos vereadores que perderam seus cargos, então não aceita que venham 

taxar esses novos vereadores como irmandade. Parabenizou os vereadores 

que assumiram primeiro que ele, como o Junior do PT, Dr. Klein, Donizete 

Nogueira, que fizeram parte das comissões processantes. Comentou que a 

classe política está desmoralizada, que o povo está descrente, não só em 

Naviraí, mas no Brasil; mas ele como vereador vai provar no dia a dia que vai 

sempre colaborar para o melhor de Naviraí. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO 

Cumprimentou a todos os presentes e falou que o Senhor Presidente cortou 

seu microfone no momento em que ele estava utilizando a palavra hoje na 

sessão, mas o parabeniza, pois é uma forma de organização e de cumprir o 

regimento interno desta Casa; mandou um abraço ao Senhor José Aparecido 

dos Santos, conhecido como Cido, que esteve nesta Casa e protocolou o 

pedido de acesso à informação e a comunicação, ele é deficiente visual e 

está buscando os direitos de conhecer os trabalhos dessa Casa de Leis 

através do portal da transparência daqui e do Executivo. Falou que recebeu 

uma reclamação de que o ônibus que vai para a linha do Porto Caiuá, parou por 

falta do pagamento do combustível, provocando o atraso dos alunos por mais 

de três horas, isso é um descaso com quem gosta de estudar; falou da falta 

de medicamentos que existe, e comentou que não entende como querem 

fazer exposição, se existem tantas outras prioridades para serem 

resolvidas, e algumas pessoas ainda dizem que suas críticas são infundadas. E 

repete que essa administração está deixando muito a desejar, porque na 

política muitas promessas foram feitas, e o prefeito tem que ser cobrado. 

Parabenizou o Vereador Manoel, quando ele falou no tocante as redes 

sociais, e comentou sobre algumas críticas que comparou essa Casa de Leis 

com a antiga, e não aceita porque eles já conseguiram economizar e entregar 

quatrocentos mil reais ao executivo para tentar organizar a prefeitura e ele 

como vereador vai cobrar onde está sendo aplicado este dinheiro porque não 

tem medo de prefeito e não é puxa saco. Comentou que um fisioterapeuta  

está tendo muita dificuldade de receber o seu dinheiro por direito, e que 

ninguém trabalha de graça; Para finalizar falou que seu gabinete está a 

disposição da população.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR 
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Cumprimentou a todos, e enalteceu a atitude desta Casa de Leis pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 25 que criou a coordenadoria de políticas 

públicas pra juventude, um tema que estamos debatendo no último mês, e 

essa Casa teve a grandeza de fazer a discussão e aprovar esse importante 

projeto, que com certeza vai ficar marcado na história desse município, um 

segmento tão importante da nossa sociedade que precisa ser valorizado. 

Falou que esteve em Campo Grande na semana passada, tratando de diversos 

assuntos, e que foi na Subsecretaria de juventude do Estado, tratando da 

conferência estadual, da formação do conselho municipal de juventude, 

falando da lei estadual da meia entrada que quer ver cumprida no nosso 

município, tratando do congresso estudantil, enfim de alguns programas do 

governo do Estado como jovem empreendedor, que estarão fazendo a 

discussão após a criação dessa coordenadoria de forma mais aprofundada 

para beneficiar os jovens do nosso município; esteve também participando da 

conferência estadual de saúde, no IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do 

Mato Grosso do Sul, tratando de questões que já foi falado aqui nesse 

plenário e no qual se propôs fazer um trabalho de fato resolutivo, de ir 

atrás, acompanhar até a sua final solução, sem fazer demagogia; falou 

também do projeto florestinha que atende mais de quinhentas famílias, onde 

recebe acompanhamento e disciplina, comandado pelo Major Queiroz, e 

aproveitou para saudá-lo e a toda corporação da polícia militar ambiental que 

recebeu a todos muito bem e os levou a conhecer as duas sedes do projeto 

florestinha em Campo Grande, um trabalho fantástico, que envolve a 

comunidade, e com certeza, implantado em Naviraí, será de grande valia e de 

forma muito positiva irá interferir em nossa sociedade, na vida das crianças 

e das famílias envolvidas; e por fim falou que esteve com o Deputado Federal 

Zeca do PT, deputado o qual o representa neste município levando algumas 

demandas, e dentre elas, é um pleito que já é uma luta desde quando ele 

estava a frente da gerência de meio ambiente do município e o deputado tem 

se comprometido em apoiar, que é a implantação da coleta seletiva 

institucionalizada com a estrutura necessária, nós iremos conseguir atender 

a Assecomar, e a melhoria de qualidade de vida do catadores e qualidade 

ambiental do nosso município, valorizando o trabalho que essas pessoas 

fazem. Desejou boa noite a todos. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou e agradeceu a todos e a Deus, e falou da falta de 

medicamentos na farmacinha do nosso município que estão falando, onde 

procurou a gerente de saúde Senhora Anelize, e ficou sabendo que tem uns 

medicamentos que foram proibidos através do Ministério Público; e  

conversando com o Prefeito Léo, foi esclarecido que o município gasta em 

média vinte e cinco por cento da arrecadação, e que é investido na saúde, 

mas poderia gastar trinta e cinco há mais por mês para atender as pessoas 

que precisam, porque é do interesse do prefeito também que todos sejam 

bem atendidos, mas isso, se os vereadores assumirem a bronca perante o 

Ministério Público, caso venha alguma ocorrência. Então deixou claro que dos 

quarenta e pouco itens de remédios que eram fornecidos sem autorização e 

alguns que são do governo federal, noventa por cento dos medicamentos, 

existe sim. Aproveitou para agradecer a polícia militar através do Tenente 

Coronel Ezequiel, pelas ocorrências atendidas em nosso município. Comentou 

que não está fazendo muitas indicações, porque está indo diretamente na 

fonte e está obtendo grande êxito assim, atendendo a população conforme 

as solicitações. Desejou boa noite a todos.  

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR BENEDITO MISSIAS DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou e agradeceu pela presença de todos, e parabenizou a 

Professora Sueli, sua esposa, pelo aniversário.  

 

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 vinte e um dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e quinze.  


