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ATA DA 31a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/09/2015 

 

Aos vinte e oito 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 Garcia. 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 o primeiro secretário fez a leitura do 

expediente - ata da trigésima sessão ordinária do dia 21 de setembro 

encontra-se à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Em 

seguida foi apresentado Ofício nº 143/2015, de 25 de setembro, 

enviado pelo Senhor Mário Sacuno, Presidente da Associação Comercial 

e Empresarial de Naviraí – ACEN, agradecendo pela aprovação ao 

Projeto de Declaração de Utilidade Pública da ACEN, ocorrida no dia 21 

de setembro. 

 

 

Apresentação de Projeto 

   

Projeto de Lei nº 20/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira e outros Edis; que em súmula: Dispõe sobre a transformação em 

mão única das ruas que menciona. 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 21/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; que em súmula: Dispõe sobre a instalação de estruturas de 

segurança individuais entre os caixas e o espaço reservado para os 

consumidores que aguardam atendimento nas agências e postos de serviços 

bancários no município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul. O Senhor 
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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 22/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e outros Edis; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude de Naviraí, Estado de 

Mato Grosso do Sul. 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: 

 

Requerimento nº 105/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, requerendo que sejam colocados condicionadores de ar ou 

ventiladores nos quartos do Hospital Municipal, principalmente na sala em 

que os pacientes aguardam para cirurgia. Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 106/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginalto e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Adilson Nunes 

Jardim, Gerente Municipal de Administração, com providências para o Setor 

Competente, requerendo que seja informado qual o valor arrecadado com o 

ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza); qual o valor total 

dos últimos três anos, levando em consideração desde o primeiro mês de 

2012 até a presente data, com emissão de relatórios descritivos mês a mês. 

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

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 107/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Adelvino Freitas, 

Gerente Municipal de Finanças, requerendo informações sobre o valor gasto 

com insalubridade; tendo em vista que houveram cortes, qual o valor total 

que a Prefeitura deixou de pagar no mês em que foi realizado o corte. Em 

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

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 108/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginalto e outros Edis; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade 

Coelho, Gerente Municipal de Saúde, requerendo que seja encaminhado a 

esta Casa de Leis, relatórios listando os medicamentos que estão em falta na 

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

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 109/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, requerendo que seja determinada a reintegração do 

servidor José Mário Fernandes, ao quadro de funcionários do Município, já 

que, de acordo com a C.I. 068/2015, o Município tem carência desse 

profissional, e no momento, o índice prudencial da folha de pagamento não 

permite a contratação de outro profissional.  Em seguida o Senhor 

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

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 110/2015 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito 

Missias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, requerendo que nas 

viagens realizadas com o veículo oficial, o mesmo seja conduzido somente 

pelo motorista oficial desta Casa de Leis. Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 111/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

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

Municipal de Saúde, requerendo que sejam recolocados, com urgência, os 

guardas de segurança no Hospital Municipal. Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 60/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, o Senhor Ciro José Toaldo, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, solicitando informações acerca da 
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não conclusão da obra da Escola Municipal no bairro Jardim Ipê, localizada 

na Rua Peroba, quadra 39, nesta cidade, informando ainda, qual valor já foi 

liberado para esta construção. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Pedido de Informação nº 61/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias 

de Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de 

Leis, o (s) motivo (s) da paralisação da construção da Academia de Saúde, na 

Avenida Iguatemi, Lote 03, Quadra 80-B. Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 62/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; 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, solicitando que 

seja informado o porquê de ainda não ter sido feito os serviços de 

patrolamento e demais serviços necessários na estrada vicinal, sentido 

Naviraí à Juti, no prologamento da BR-163, entrada do lado direito, antes do 

Rio São Lucas, no trecho entre as fazendas Santa Felicidade e Brilhante, 

conforme reivindicação realizada através da Indicação nº 175/2015, 

destinada ao setor competente, que foi apresentada dia 22/06/2015. Em 

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

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 272/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado à Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, 

Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja 

destinada uma equipe de limpeza ao Parque Sucupira, para que seja realizada 

a limpeza do lago. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 274/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos e ao Senhor Paulo Roberto Augusto Nepomuceno, Gerente 

Regional da Sanesul de Naviraí, indicando que seja realizada a instalação da 

rede de esgoto em todo o bairro Jardim Ipê, antes que seja feita a 
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construção das calçadas com acessibilidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 275/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira , 

Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja feita a 

coleta dos lixos das famílias que moram na Vila Industrial, próximo ao rio 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 276/2015 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, o Senhor 

Sérgio Vieira Valério, Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, o Senhor 

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

seja viabilizada a marcação da faixa de pedestre, bem como a pintura do 

meio-feio no prolongamento da avenida Caarapó, preferencialmente próximo 

a Escola Marechal Cândido Rondon. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 277/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, 

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja 

realizado o patrolamento das ruas da Vila Industrial próximo ao rio 

Amambai, tendo em vista a necessidade constante de reparos no local, 

especialmente quando ocorrem chuvas. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 278/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, indicando que o Município forme uma Comissão Médica de Ortopedia, 

com os médicos que atendem na Rede Municipal, com o objetivo de realizar 

avaliações, especialmente dos casos que incidam em intervenção cirúrgica, 

para garantir maior rapidez na realização dos procedimentos, resguardando 
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a integridade física dos pacientes. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 279/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor João Grandão, Deputado 

Estadual, indicando a possibilidade, da destinação de uma Emenda 

Parlamentar, para a realização do "Projeto de Revitalização da Escola 

Estadual Antonio Fernandes", conforme projeto em anexo. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 12/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado às Senhoras Amigas da Cultura: 

Anna Maura Flores, Loriane Mansano, Luciane Orvath e Vera Lúcia Palácio 

Antonini e demais pessoas envolvidas, apresentando nossas congratulações, 

pelo excelente trabalho realizado com o projeto Comboio Mágico. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 26/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado à Família Ribeiro, apresentando nossas 

mais sinceras condolências à família enlutada, pelo falecimento do senhor 

JOÃO RIBEIRO, ocorrido no dia 23 de setembro do corrente ano, deixando 

sua esposa, filhos, netos e bisnetos. Residia no bairro Jardim Progresso, 

município de Naviraí, MS. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua 

conduta de dedicação à família e a comunidade. Sua ausência deixa nostalgia 

entre seus familiares, amigos e conhecidos, foi o reflexo da família, 

deixando-nos o modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar como cidadão 

de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte enluta não somente 

seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um 

cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus 

familiares, principalmente, a sua esposa e seus filhos, nossas sinceras 

condolências. Colocamo-nos a disposição e rogamos a Deus que traga 

conforto aos corações enlutados, desejando que a paz, o consolo e a força da 

fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, 

para que o Senhor JOÃO RIBEIRO, descanse em paz. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 
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Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Márcio Albino; à 

Senhora Valdenira de Oliveira, Diretora da Escola Estadual Vinícius de 

Moraes, parabenizando-a pela realização do “2º Sarau Literário”, com a 

participação especial do Poeta Emmanuel Marinho. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; Ao Senhor Sakae Kamitami, Diretor Presidente da Copasul, 

parabenizando pela conquista do Selo Laranja, Selo Ambiental do SENAI, 

constante do Programa SENAI Ecoeficiência, no qual não poderíamos deixar 

de congratular e comemorar, pois esta empresa que representa nossa cidade 

no setor há anos, é a 15ª Indústria do Estado a conquistá-lo e a única em 

nosso Município, deixando-nos orgulhosos. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara e demais Edis; à Deputada Mara Caseiro, parabenizando-a pela 

criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o CIMI – 

Conselho Indigenista Missionário, e no empenho em pacificar, fazer justiça e 

promover o bem estar dos indígenas e de toda sociedade. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 8/2015 de autoria do Poder Legislativo, que em súmula: 

Altera a redação do Art. 1º da Lei nº 1.714, de 24 de maio de 2013, que 

“Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação, na forma de cartão 

magnético, aos Servidores Públicos Municipais do Poder Legislativo”. Foram 

apresentados os Pareceres das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação; 

e Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 

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

votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 
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TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA a Senhora Claudia Gomes da Silva Pereira, 

Diretora Executiva do Hospital Municipal, que cumprimentou a todos e falou 

que veio até esta Casa para esclarecimentos de boatos sobre a falta de 

insulina no hospital municipal, e que mandou que fosse tirado foto e enviado a 

alguns vereadores para provar que tem o medicamento. Falou que é muito 

difícil quando se faz um trabalho sério, e aparecem pessoas com conversas 

infundadas, e que agradar a todos é impossível. Falou também quanto ao 

tráfico de influência, e explicou que existe uma central de regulação e por 

sermos uma microrregião, somos regulados por Dourados e quando o paciente 

está pedindo vaga, a gente manda para essa central e são eles que dispõem a 

vaga. Então convidou a todos os vereadores para irem até o hospital 

municipal e olhar a farmácia interna e para que vejam antes de falar sem 

saber; como o Vereador Klein disse, os vereadores trabalham como fiscais; e 

o fiscal não ouve, o fiscal vai in loco e vê. E se tiver algum problema, vamos 

sentar e tentar resolver, porque o hospital é da população, e se ela estiver 

fazendo alguma coisa fora da legalidade ela deixa o cargo e o prefeito 

colocará outra pessoa, mas deixa claro que não está nesta função à toa, mas 

com comprometimento. E quando passar todo esse cenário político que 

existe, ela continuará trabalhando, pois é concursada e serve a saúde há 

vinte e cinco anos. Disse que não está satisfeita em estar aqui dando 

satisfação, pois não gosta de política, por muitas coisas não serem 

verdadeiras, mas se preciso for, virá outras vezes para esclarecer. Desejou 

boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR 

Cumprimentou a todos, iniciou falando do projeto de lei autorizando a 

criação por parte do executivo do Conselho Municipal de Juventude, que já é 

de conhecimento do público por já termos debatido este tema por diversas 

vezes. Entende que os jovens devem ser prioridade e que o sistema nacional 

e municipal de juventude precisa ser completo. Já tivemos a aprovação da lei 

que criou a coordenadoria de políticas públicas e agora entramos com a lei 

para a criação do Conselho Municipal de Juventude, que nada mais é que o 

controle social. O papel que esses vereadores fazem aqui na câmara também 
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é feito em partes pelos conselhos municipais e também tem a obrigação e o 

dever de ouvir as políticas públicas e fiscalizar a realização das mesmas. 

Falou que enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Naviraí 

está tentando fazer diferente do que foi feito na eleição passada, 

independente dos nomes que sejam colocados, precisa, ser discutido um 

projeto que seja coletivo e que inclua a população de Naviraí, os 

seguimentos, as indústrias, o comercio, a agricultura familiar, os 

trabalhadores da saúde e os servidores públicos municipais; entendemos que 

essas pessoas precisam ser ouvidas, para que tenhamos condições de 

projetar e planejar algo ao longo prazo, e que a participação dessas pessoas 

dos mais diversos segmentos da sociedade contribui para a formulação de 

uma política pública, de governo, que venha de encontro necessariamente aos 

anseios da sociedade. Só com a participação de todos é que conseguiremos 

fazer de fato um projeto coletivo, porque aqui não defenderemos projetos 

individuais e pessoais, e o Partido dos Trabalhadores estará tomando a 

frente de uma discussão junto aos demais partidos, porque todos precisam 

atuar nesse sentido, não pensando tão somente no processo eleitoral que se 

avizinha, porque isso é fácil. Todo ano anterior às eleições nós vemos os mais 

diversos partidos serem organizados e serem literalmente dissolvidos após o 

processo eleitoral. Nós precisamos dar continuidade, porque queira ou não, 

nós que pertencemos à classe política, filiados a um partido político, que é 

uma condição prioritária para poder ser candidato, então entende que a 

responsabilidade que os partidos têm é muito maior do que tão somente 

agregar pessoas que queiram disputar as eleições, precisamos fazer as 

discussões dos projetos, dos programas de governo e sabermos o rumo que 

nós queremos e estaremos nos empenhando nos próximos meses. Disse que a 

fiscalização é uma obrigação de cada vereador, e que precisa exercer sim 

esse papel e ajudar na administração municipal, apontando os caminhos 

quando descobrimos ou detectamos os problemas e dificuldades, e os 

vereadores têm atuado neste sentido para buscar as informações 

necessárias, de estudar os assuntos que são debatidos nesta Casa para 

poder apontar as soluções para serem trilhados pela administração municipal. 

Comentou sobre algumas indicações dos senhores vereadores, dizendo que 

não seria necessário fazer, pois entende que é serviço básico da gerência de 

serviços urbanos, esse é o tipo de situação que não deveria estar 

incomodando ou ocupando o raciocínio desses vereadores, que deveríamos 

estar discutindo questões maiores. Mas entende que quando os vereadores o 

fazem algo não está acontecendo; então solicita ao gerente que esteja 
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atento aos pedidos dos vereadores, porque expressam ao pedido da 

população e por serem tão básico já deveriam ser atendidos antes de serem 

pedidos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO 

Cumprimentou a todos, e iniciou falando que hoje foi um dia muito especial 

como cidadão e como vereador, por ter participado da devolução do dinheiro 

desta Casa de Leis para a prefeitura, que será usado em prol da saúde, e 

sabe que será bem usado, e como vereador irá cobrar o que foi feito. Esta 

Câmara tem que debater o que realmente é importante, porque senão 

tornaremos aqui uma casa não operante; os vereadores tem que se atentar a 

trazer mais indústrias, fomentar o departamento de desenvolvimento, para 

trazer mais empregos para Naviraí; muitos empresários, já o procurou, 

querendo expandir suas empresas, aumentando assim as vagas de emprego; 

por isso tem que existir união nesta Casa, para trabalhar em prol de Naviraí. 

Em seguida agradeceu o convite na pessoa da Senhora Vera Antonini, para 

participar do Comboio Mágico, que é um projeto maravilhoso que irá levar 

conhecimento às pessoas e incentivar a leitura nas crianças, porque o 

cidadão que não lê não aprende. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA 

Cumprimentou a todos, e falou sobre a reunião de hoje, sobre as discussões 

e temas até polêmicos, mas acha que esse é o foco da solução, que é debater 

para o bem de Naviraí. Falou dos quatrocentos mil reais que foi devolvido 

para a prefeitura e que foi na hora certa, porque não poderíamos esperar 

até dezembro, para salvar vidas, muitos exames podem ser feitos e tem 

certeza que será bem aplicado. Uma das funções dos vereadores foi 

economizar nesta Casa, e agora será fiscalizar. Esse dia ficou sendo uma 

marca histórica, essa devolução única, uma verba para a saúde de Naviraí. 

Falou ainda do seu projeto que pede para fazer o isolamento nos caixas dos 

bancos, para maior segurança das pessoas. Falou também da Senhora Cláudia 

que usou a tribuna para esclarecer sobre o medicamento do hospital 

municipal, e que fica feliz em poder saber da real verdade, dando 

credibilidade a esta Casa de fazer cobranças e fiscalizar a fundo, a saúde, a 

educação, que são fatos primordiais para nossa população. Falou da sua 

moção de apoio a Deputada Mara Caseiro que tem desempenhado com tanto 
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brilho o seu segundo mandato, tentando apaziguar as discórdias entre 

indígenas, fazendeiros, para poder dar credibilidade ao nosso País, por estar 

tendo muitas invasões de terras, e que estão sendo desapropriadas, e é hora 

de se mobilizar e dar apoio a deputada, porque o que ela realmente quer, é 

que a justiça seja feita, e juntamente com a Deputada Tereza Cristina que 

fazem um grande trabalho na ação rural do nosso País, com sabedoria. Mais 

uma vez falou que seu gabinete está aberto para atender a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou a todos e falou sobre o seu projeto de lei que entrou hoje, 

sobre transformar em mão única todas as ruas em frente às escolas, onde 

isso já foi tema de discussão por várias vezes aqui nesta Casa de Leis, mas 

como indicação, mas em conversa com os vereadores e através de uma 

enquete nas redes sociais, onde noventa e nove por cento são completamente 

a favor desse projeto, e acredita que será aprovado. Falou ainda sobre uma 

indicação do dia nove de junho destinado a Secretaria de Obras do Estado e 

para o Deputado Estadual José Carlos Barbosa, sobre o pedido de 

recuperação e a sinalização da malha asfáltica que dá acesso da Avenida 

Amélia Fukuda até a BR 163, em resposta à indicação, o deputado falou que o 

Governador Azambuja já fez compromisso e na próxima visita a nossa 

cidade, estará assinando a ordem de serviço. 

  

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN 

Cumprimentou a todos e disse que para deixar bem claro para população que 

num estado democrático de direito é necessário de que ajam pessoas que 

estejam olhando, fiscalizando, cuidando e que são chamados de oposição. 

Quando encontrarmos um governo que seja do município, do Estado ou do 

País que não permitir a oposição, nós não teremos um governo democrático, 

mas sim uma ditadura e isso ninguém quer, tolera ou aceita. Então quando os 

vereadores levantam questões do município e que são chamados de oposição 

nada mais estão fazendo que exercer esse direito de viver numa democracia, 

mas nada de levantar coisas falsas contra ninguém, mas levantar situações; 

quando um cidadão fala que faltou um remédio no hospital municipal é 

obrigação do vereador que representa o povo de levantar a questão, por isso 

sempre tem dito aqui nesta Casa, que todos os vereadores levantem 

questões em favor da população, não podemos trabalhar na questão 

individual, mas sim no coletivo; e tudo aquilo que o vereador trouxer a esta 
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Casa tem que se olhado com olhos de querer acertar. E quanto às gerências 

da prefeitura ao ouvir os vereadores levantando uma questão, ao invés de 

tentar se desculpar, que procure ver o que está acontecendo e resolver os 

problemas o mais rápido possível, porque é isso que a população precisa. 

Então estaremos sempre aqui levantando questões, trazendo ao 

conhecimento da população, porque nós não podemos viver num município de 

faz de conta, dizendo que está tudo bem, quando as coisas não estão; a mídia 

muitas vezes infelizmente noticiam as coisas boas que acontecem, porque 

quase sempre boa parte dela tem interesse em quem paga, são poucos os 

jornais, imprensa escrita ou falada que realmente trabalha de forma 

independente em favor do povo. Aqui em Naviraí dá para contar nos dedos de 

quem faz uma imprensa livre, consciente, que trazem a verdade ao 

conhecimento do povo. Então temos que usar a posição que temos de 

vereador, de ter uma tribuna, de podermos falar em favor do povo e levar ao 

conhecimento da população que vem acontecendo em nosso município, quando 

forem coisas boas ou ruins estaremos levantando a verdade. Para finalizar, 

mais uma vez avisou a população que estamos findando o mês de setembro, e 

as pessoas que pretendem participar da política devem fazer suas filiações 

em um partido político, nós somos do PDT e convidamos as pessoas 

preparadas e capacitadas que queiram fazer uma política do bem em Naviraí, 

para que a sociedade possa viver bem melhor. Boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO 

Que cumprimentou a todos e iniciou falando a respeito da saúde de Naviraí, 

e disse que um dos papéis do vereador é fiscalizar e disse que em nenhuma 

forma é oposição contra o município, mas oposição de deixar as coisas de 

maneira regular; e existem pessoas que não gostam de ser fiscalizada, por 

isso não gostam do vereador; existem poucos que gostam da fiscalização por 

andar no trilho. E a verdade de sua denúncia a respeito da insulina que 

estava faltando, pode ser que hoje tenha, mas na quinta feira não tinha 

insulina. Quando um vereador vai com a pessoa no hospital municipal ou no 

postinho aparece medicamento, quando vai sozinho muitas vezes não tem os 

medicamentos. Já se deparou com os funcionários da própria câmara que já 

disse não ter os medicamentos, e não é só a insulina, mas captopril, 

losartana, que são remédios de uso contínuo, e outros vereadores tem 

conhecimento disso. Mas, o problema foi que ele que levantou esse problema 

nesta Casa, e acha que a população não pode depender do vereador para 
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adquirir seu medicamento, momentaneamente isso até pode acontecer, mas o 

papel do vereador é fiscalizar e produzir leis, as coisas tem que funcionar 

sem os vereadores estarem brigando para que aconteça. E deixa o gabinete 

de portas abertas para qualquer denúncia e irá fazer análise e ver se 

procede e irá tomar as providências que um vereador pode fazer. Desejou 

boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MARCIO ALBINO 

Iniciou cumprimentando a todos e disse que como vereador quer prestar os 

devidos esclarecimentos e justificar a viagem à Brasília juntamente com os 

vereadores Alexandre Orion e Josias, onde trouxeram muitas notícias boas 

para o município; estiveram no gabinete do Deputado Federal Vander Loubet, 

onde todos tem que aplaudir por ser o que mais investe em infraestrutura 

para o nosso município e nos garantiu que irá mandar emenda para asfaltar o 

Jardim Eldorado, que é um bairro esquecido pela administração pública; foi 

entregue também no gabinete do Senador Moka, as reivindicações a respeito 

para a implantação da pasteurização de leite para atender a agricultura 

familiar, que é um sonho muito antigo e que agora pode se tornar realidade, 

porque ele garantiu que irá tentar via Ministério da Agricultura, caso não 

consiga, irá disponibilizar esse recurso através de emenda parlamentar do 

senado; no gabinete da Senadora Simone Tebet, solicitamos também 

atendimento na agricultura familiar, além de emendas parlamentar para a 

infraestrutura para o nosso município, como a implantação da Casa do Mel, 

que é muito sonhada pelos produtores de mel em Naviraí, para gerar melhor  

produção e a comercialização do seus produtos; no gabinete do Deputado 

Carlos Marun, o pedido também foi de infraestrutura, para agricultura 

familiar, em especial às famílias do Distrito Verde foi pedido irrigação para 

dez produtores, sombrites para atender vinte produtores e estufas para 

atender quatro produtores; esses projetos da agricultura familiar é um 

sonho antigo do Engenheiro Agrônomo Ronaldo Botelho, que sempre apoiou a 

agricultura familiar no nosso município, e acredita que para o ano que vem 

essas solicitações serão realidade; no gabinete do Senador Delcídio, ficaram 

sabendo que foi liberado o investimento de três obras para nosso município, 

para o Bairro Odércio de Matos, das Ruas: Benjamin Domingues, Antônio 

Felix e Elias Zeni, o recapeamento e os asfaltamento da Rua André 

Rodrigues, no BNH e a ciclovia que terão dois trechos, na Avenida Caarapó 

perto do Parque Sucupira até o trevo, e do Trevo dos Tucanos até a UFMS, 

essas obras que foram liberadas essa semana, aproximadamente dois milhões 
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da Bancado do PT, então merece nossos aplausos e o reconhecimento por 

terem lutado por nosso município; disse ainda que está para sair a 

construção de uma escola no Jardim Paraíso com doze salas. E para finalizar 

falou sobre a moção de congratulação à Escola Vinícius de Moraes, pelo belo 

trabalho realizado no dia 25 com a presença do poeta sul-matogrossense 

Emmanuel Marinho. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO 

Cumprimentou a todos e começou falando sobre a viagem a Brasília, e que 

recebeu críticas de algumas pessoas na rede social e no site do MS Regional, 

devido algumas fotos tiradas e dentre elas com o Aécio Neves que é de 

outro partido, e que não vê mal algum em tirar foto com uma figura política 

importante, porque simplesmente é oposição e não inimigo. Falou que o site 

deveria é publicar matéria importante como o do Selo de Qualidade que a 

Copasul recebeu, isso é notícia de qualidade e que interessa a população. 

Falou dos benefícios conseguidos através das emendas parlamentares com os 

Deputados Vander Loubet, Geraldo Resende, Deputado Estadual João 

Grandão, Senador Delcídio e outros. Falou ainda que recebeu em seu 

gabinete alguns professores da Escola Antônio Fernandes, solicitando 

emenda para a realização do projeto de revitalização da referida escola, que 

já foi informado ao Deputado João Grandão, e ele pediu que fosse 

oficializado para que seja atendido conforme os trâmites legais. Em seguida 

falou em referência ao requerimento do vereador Manoel Messias sobre a 

reintegração do veterinário José Mário Fernandes ao quadro de funcionários 

do município, que se encontra na cedência para o frigorífico, mas que existe 

um termo de cooperação e que já foi entregue três documentos ao nobre 

vereador explicando e mostrando que não é ilegal, mas o nobre vereador 

insiste nesse assunto, então acaba mostrando que o assunto pessoal entre 

eles, porque o vereador tinha uma empresa aqui, mas descuidou para entrar 

na política e faliu e quer denegrir o outro. Na verdade o Dr. José Mário está 

aqui há muitos anos, onde tem a sua empresa gerando empregos neste 

município e é bem sucedido. O vereador deveria é falar da falta dos 

medicamentos, da falta do combustível, do transporte escolar que não está 

buscando as crianças corretamente, da falta da merenda, da falta de guarda 

no hospital municipal, mas não, fica suavizando e puxando para o lado do 

prefeito, falando que estamos fazendo críticas infundadas aqui. Falou ainda 

para o referido vereador que tem que ter dignidade, porque quem o elegeu 

foi o povo, assim como ele também foi eleito e não comunga com erro; aqui 
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tem que ser falado a verdade e com fundamento e prezando o que é melhor 

para nossa população. Agradeceu a todos. 

 

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 oito dias do mês de setembro do 

ano de dois mil e quinze.  


