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ATA DA 34a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/10/2015 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro 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 terceira sessão ordinária do dia treze de 

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

Casa; foi lido o Ofício Geocon nº 83/2015 de 16 de outubro, do Senhor 

Antonio Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, referente 

cópias dos balancetes da Prefeitura Municipal, e de seus fundos e 

fundações, relativo ao mês de setembro de 2015. Ofício nº 102/NMT de 

16 de outubro do Senhor Sérgio Vieira Valério, Gerente de Núcleo de 

Trânsito Municipal, em agradecimento pelo apoio e colaboração desta 

Casa de Leis na “Semana Nacional do Trânsito 2015”. 

 

 

Apresentação de Projeto 

   

Projeto de Lei nº 25/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, que em súmula: Dispõe sobre a capacitação e a orientação dos 

servidores das creches do Município para prestação de primeiros socorros. 

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 26/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, que em súmula: Dispõe sobre a proibição de rebaixamento de 

canteiro em toda a extensão da Avenida Mato Grosso, na cidade de Naviraí, 
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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. 

 

Projeto de Lei nº 27/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, que em súmula: Institui o prêmio “Professor do Ano”, no município de 

Naviraí-MS e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao 

plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Pedido de Informação nº 69/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Ciro José 

Toaldo, Gerente Municipal de Educação e Cultura, solicitando que seja 

informado a esta Casa de Leis o nome do servidor ou servidora responsável 

pela gestão e desenvolvimento das atividades da Escola e do Telecentro do 

Distrito do Porto Caiuá, bem como seja informada a programação 

estabelecida e a rotina adotada neste local. Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 113/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo que seja informado qual o prazo 

para regularização da falta de medicamentos no município de Naviraí, visto 

que foi constatada a falta de diversos medicamentos. Em seguida o Senhor 

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

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 117/2015 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 Adelvino Freitas, Gerente Municipal 

de Finanças, requerendo informações acerca do atendimento da Indicação nº 

27/2015, que pedia a instalação de ar condicionado na recepção e sala de 
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espera do PSF- Boa Vista, realizada pelo vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, no mês de março/2015, tendo em vista que em resposta dada pela 

Gerente de Saúde através do Ofício nº 32/2015, de 23 de março de 2015, 

Anexo III, foi informado por esta Gerência que recentemente o Núcleo de 

Assistência a Saúde da Família realizou levantamento das unidades que 

necessitavam de aparelhos de ar condicionados e que após constatações 

estariam realizando a aquisição dos mesmos, no entanto, até a presente 

data, nada foi feito. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. 

Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 118/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Senhor José Aparecido Zeferino da Silva, 

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal- Agência Naviraí, requerendo 

cópia de todos os contratos relativos a execução de obras do FAR-Fundo de 

Arrendamento Residencial. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Indicação nº 289/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado à Excelentíssima Senhora Tereza Cristina, Deputada 

Federal, indicando que seja realizada a destinação de Emenda Parlamentar, 

no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para aquisição 

de um veículo de emergência tipo utilitário pick-up 4x4 Jipe Agrale Marruá 

AM200 cabine dupla, com equipamentos específicos, a fim de ser utilizado 

em ocorrências diversas pelo 6º Subgrupamento de Bombeiros Militar, com 

sede na cidade de Naviraí-MS, conforme especificado em ofício expedido 

pelo Comandante-Geral, o Excelentíssimo Senhor Coronel QOBM/Comb Esli 

Ricardo de Lima, que encaminho anexo. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 290/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; 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 

recuperação da estrada do Sapezinho que dá acesso a BR-141, em toda a sua 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 291/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Estadual Onevan José de Matos, indicando que seja viabilizado 

junto ao Governo Estadual, com urgência, a contratação, ao menos, de mais 

dois servidores para exercerem a atividade de vistoriadores, um servidor 

para atender ao controle de pátio, e um para exercer a função na área de 

educação, todos para atuarem na Agência do Detran de Naviraí-MS. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 292/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Paulo Henrique Bortolusso 

Sampaio, Gerente Municipal de Esporte e Lazer, o Senhor Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, 

indicando que seja viabilizado, com urgência, a limpeza do Campo de Futebol 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

  

Indicação nº 293/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

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

Gerente Municipal de Administração, indicando que seja viabilizado, com 

urgência, a instalação de ar condicionado na recepção do Núcleo de 

Habitação Popular, pois não há nem ventiladores no referido local. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 294/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Sérgio Vieira Valério, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja viabilizado, com 

urgência, a instalação de placas de sinalização no bairro Cia Portal. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 
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Indicação nº 295/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; 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 realizada a substituição da tampa do bueiro sito a Rua Maracajú, 499 

esquina com a Rua Poxoréu, que foi avariado por maquinário da Prefeitura 

que realizava a prestação de serviços. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 296/2015 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, o Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, 

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja feito 

o reparo asfáltico necessário na Avenida Campo Grande, na altura do número 

504, em frente a conveniência do Barriga, pois há um desnível no asfalto que 

vem causando transtornos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 297/2015 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 Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, 

indicando que seja realizada uma operação tapa buracos em todo o município, 

pois o mesmo encontra-se com problemas de buracos no asfalto em 

praticamente toda extensão.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 298/2015 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, a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que sejam feitos reparos e instalados novos 

equipamentos para auxiliar os enfermeiros a desempenhar suas funções e 

promover melhorias ao trabalho prestado à população, em todos os PSF 

(Programa Saúde da Família). Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 301/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que seja realizado na data do dia 20 de 

novembro do corrente ano o fechamento de todos os PSF, bem como haja a 

antecipação das consultas previamente agendadas para a referida data, 

visando a participação de todos os funcionários da área da saúde na 1ª 

Audiência Pública da Saúde Mental, que será realizada nesta Casa de Leis no 

dia mencionado. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 302/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado à Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente 

Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja realizada a 

limpeza das calçadas do entorno da Escola Municipal Odércio Nunes de 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 16/2015 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Major BM 

Waldemir Moreira Júnior, Comandante do 6º Subgrupamento de Bombeiros 

Militar de Naviraí, apresentando nossa parabenização pela conquista do 

quartel e do Caminhão Pipa de combate a incêndio. Ficamos lisonjeados por 

termos a frente do comando dos bombeiros de nossa cidade um verdadeiro 

herói que não mede esforços para atender quaisquer que sejam os problemas 

e dificuldades. Despendemos nosso agradecimento por tudo que o senhor e 

seu Batalhão representa para nossa cidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 17/2015 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja Silva, 

apresentando nossos agradecimentos pelo muito que tem colaborado para o 

crescimento da nossa querida Naviraí. Parabenizamos-o pelo esplendoroso 

trabalho que vem realizando a frente de nosso Estado, visando sempre o 

desenvolvimento sem ver bandeira partidária. O PSDB de nosso Estado está 

muito bem representado por Vossa Excelência. Somos gratos pelas obras 

viabilizadas em nossa cidade e pela atenção despendida ao nosso Município. 
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Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 18/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Sargento Adair Fialho 

Guimarães, Matrícula 25809021, apresentando nossas congratulações pela 

prisão de dois homens acusados de fazer parte da quadrilha que cometeu o 

latrocínio do caseiro Josias Leiva, de 34 anos, na cidade de Dourados no dia 

14 de outubro. A prisão ocorreu na cidade de Juti, no dia 15 de outubro após 

o Grupamento de Polícia Militar de Juti ter recebido uma denúncia e 

empreender perseguição ao veículo descrito. Num ato de bravura, o 

Sargento Guimarães que vem prestando auxílio em Juti, mas que tem sua 

lotação no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, comandado pelo 

Ilustríssimo Senhor Tenente-Coronel Ezequiel Martins dos Santos, 

contribuiu para que mais esta ação da polícia tivesse êxito e bandidos de 

grande periculosidade fossem afastados da sociedade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 27/02015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Rubens Botura e 

família, apresentando nossas condolências pelo falecimento do Senhor 

Nelson Botura, ocorrido no dia 17 de outubro do corrente ano. Neste 

momento doloroso, externamos nossos sentimentos e nos solidarizarmos com 

toda a família do Senhor Nelson Botura. Cidadão íntegro e honesto, rogamos 

a Deus que no aconchego de seus braços receba este ente querido, e que no 

calor do seu imenso coração conforte a todos por esta grande perda. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Marcio Albino, 

Josias de Carvalho e Alexandre Orion Reginato e demais Edis. À 

Reverendíssima Pastora Rosilene da Silva Pereira Carvalho, Presidente do 

COMPEN – Conselho de Ministros e Pastores de Naviraí, pela realização do 

18º Encontro da Paz em nosso Município. 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 Donizete Nogueira 

Pinto e demais Edis; Ao Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado 

Estadual, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo, com destinação de 

emendas, atenção e preocupação em nosso município. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Benedito Missias 

de Oliveira e demais Edis; ao Excelentíssimo Senhor Paulo Corrêa, pelo 

brilhante trabalho que vem desenvolvendo em nosso município. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

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. Foi apresentado os Pareceres das 

Comissões de: Justiça, Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em 

discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira e única votação o 

referido Projeto, que foi aprovado. O Vereador Antonio Carlos Klein estava 

ausente do plenário.  

 

Projeto de Lei nº 32/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de repasse 

financeiro com o Rotary Clube de Naviraí, e dá outras providências. Foi 

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

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

seguida foram colocados em discussão e aprovados. Logo após colocou em 

primeira e única votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 34/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre as competências, composição e regulamento do 
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Conselho da Cidade de Naviraí – MS; revoga Lei que menciona, e dá outras 

providências. Foi apresentado os Pareceres das Comissões de: Justiça, 

Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; Educação, Saúde e Assistência 

Social, favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram 

colocados em discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira e única 

votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 39/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera o art. 1º da Lei nº 1.740 de 8 de julho de 2013, que “Autoriza 

a doação de área de terras, medindo 2.003,35m², localizada no Distrito 

Industrial, para a empresa Leandro Geromini Marques”, e dá outras 

providências. Foi apresentado os Pareceres das Comissões de: Justiça, 

Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos, 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em 

discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira e única votação o 

referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 40/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Prorroga prazo final para conclusão das obras das empresas 

beneficiadas, com embasamento na Lei nº 1.888 de 14 de outubro de 

2014, que já executaram 20% (vinte por cento) de construção sobre a área 

doada, e dá outras providências. Os vereadores Benedito Missias de 

Oliveira, Manoel Messias de Assis, Dejalma Marques de Oliveira, Donizete 

Nogueira Pinto, Claudio Cézar Paulino da Silva, Deoclécio Ricardo Zeni, 

Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia, 

Marcio Albino e Marcio André Scarlassara apresentaram emendas 

modificativas. Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: Justiça, 

Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos, 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em 

discussão e aprovados juntamente com as emendas modificativas. Logo após 

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

com voto contrário do Vereador Alexandre Orion Reginato. 

 

 

TRIBUNA: 
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FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS, 

Presidente do Bairro Vila Nova, que cumprimentou a todos e agradeceu ao 

Senhor Jeová e ao Professor Oséias pelo carinho que tiveram com as 

famílias do bairro e ao Deputado Estadual Lidio Lopes por cumprir a 

promessa de uma academia ao ar livre no bairro Vila Nova; agradeceu ao 

Vereador Fi da Paiol por ter levado o prefeito até o bairro para ouvir e 

atender as solicitações dos moradores e agradeceu também ao Prefeito por 

ter designado o Secretário Luciano Bressa para dar maior atenção as 

reivindicações do referido bairro, no qual ele acredita que as obras 

prometidas serão cumpridas.  

 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS 

Cumprimentou a todos e parabenizou aos evangélicos pelo encontro da paz; e 

em nome do professor Paulo Hamilton, falou sobre o dia 15 de outubro que 

foi comemorado o dia do professor, e que aqui nesta casa de leis, existem 

alguns projetos até mesmo por parte do executivo, que trazem incentivos a 

classe do professor, mas nunca é demais procurar alternativas que venham 

beneficiar o professor, haja vista, que salarialmente deixa a desejar até 

mesmo algumas vezes pelo governo municipal, onde não tem o salário digno 

que merecem, então, uma das propostas que ele entrou hoje nesta casa, é 

que venha instituir a medalha do mérito educacional e que seja realizado uma 

vez por ano. Falou que na semana passada esteve acompanhando o Governo de 

Mato Grosso do Sul, juntamente com o Deputado Onevan de Matos e os 

deputados Paulo Corrêa e Professor Rinaldo, onde agradeceu ao governador e 

deputados que tem lutado para trazer emendas para Naviraí. Onde assinou 

ordem de serviço de várias outras obras para Naviraí e fez a inauguração de 

algumas, entre elas o Corpo de Bombeiros, uma unidade bela e operacional 

onde os militares desta unidade já mereciam há muito tempo como já havia 

dito em uma moção de congratulação, e disse ainda que o Major Comandante 

desta unidade poderia ser agraciado com o título de cidadão naviraiense, já 

que ele está indo embora de Naviraí. Em seguida falou de algumas 

proposições que ele tem aqui e que está lutando pela população, lógico que 

algumas têm prioridades em relação a outras como saúde e educação e tem 

se empenhado em fazer o melhor para todos. Comentou que logo que 

adentrou nesta casa, ele e mais alguns vereadores foram até a assembleia 
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legislativa pleitear o asfaltamento de algumas rodovias e estradas vicinais de 

alguns municípios e uma delas é a rodovia Naviraí/Porto Caiuá e 

Naviraí/Assentamento Juncal, onde teve o privilégio de ter uma conversa 

informal com o governador e falou da questão do turismo e comentou que no 

Estado do Paraná tem toda uma infraestrutura, com asfaltamento onde 

acontecem muitos eventos e com a participação dos naviraienses, e disse que 

o governador se mostrou favorável e disse que a rodovia Naviraí/Porto Caiuá 

não será feita esse ano, mas garantiu que será realizada para incentivar o 

turismo da região. Comentou também sobre o evento organizado pelo Rotary 

Clube “Rio mais limpo” que foi realizado neste fim de semana no Porto Caiuá, 

e parabenizou os integrantes e a todos que participaram e se empenham na 

questão do meio ambiente; e disse que esse trabalho também deveria ser 

feito no Rio Amambaí que está tão próximo. Falou que os vereadores devem 

ir até a assembleia falar com o governador e com o deputado Onevan para 

que façam formalmente suas solicitações, porque o governador não mede 

esforços, e ele é contundente com suas palavras quando diz que não importa 

o partido, mas sim o município em questão. Comentou que todos os bairros 

merecem uma infraestrutura de saneamento, de esgoto sanitário, asfalto, 

mas no Jardim Paraíso a situação está calamitosa, tem que ser tomadas 

medidas de urgência, porque existem casas que serão engolidas pela erosão, 

e ele falou com o governador sobre os problemas do bairro citado e também 

com o Leo Matos, e acredita que nosso prefeito está muito preocupado e já 

está trabalhando para que seja resolvido com eficiência e não com ações 

paliativas. Falou que muitas vezes aqui nesta Casa é debatido que o papel de 

vereador é fiscalizar e elaborar leis, mas acredita que vai além disso, porque 

político precisa de votos, então os parlamentares estaduais tem a obrigação 

de ouvir e acatar as reivindicações e as proposituras dos vereadores, porque 

os treze vereadores estão comprometidos com a qualidade de vida do povo 

naviraiense. Desejou boa noite e boa semana a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MARCIO ALBINO.  

Cumprimentou a todos os presentes e falou que a semana que passou foi bem 

agitada em nossa cidade com alguns eventos, que iniciou no domingo com a 

Comemoração da divisão do nosso Estado de 38 anos, depois o dia doze que 

foi o dia das crianças, o dia quinze que foi o dia das crianças, e falou que 

deixou uma homenagem na sessão anterior aos professores e disse que a 

categoria luta em ter um ambiente agradável para o desenvolvimento de seu 

trabalho com uma estrutura física, material e acima de tudo um salário 
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digno, porque é uma das profissões mais bela e brilhante da sociedade. Em 

nome dos pastores Adrian e Samuel que aqui se encontram, disse que foi 

importante o décimo oitavo encontro da paz, onde foram dois dias de festa e 

de oração por Naviraí, para que todos vivam em harmonia e parabenizou a 

todos. E falou que seu gabinete está a disposição de todos os pastores para 

lutarem juntos e levar a palavra de Deus a todos os munícipes, e a todos que 

queiram o melhor para a nossa cidade. Desejou boa noite a todos e que todos 

fiquem com Deus. 

 

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

Cumprimentou a todos os presentes e comentou que ele sempre anda com o 

vice-prefeito porque ele gosta de pessoas boas, honestas, íntegras e citou o 

”me digas com quem andas, que eu direi quem tu és”, então ele vê na pessoa 

do vice-prefeito uma pessoa coerente, que batalha por este município; e nas 

viagens que fizeram juntos, sempre foi em busca de recursos, como a 

emenda parlamentar que conseguiram com o Deputado Federal Vander 

Loubet de novecentos mil reais para o Jardim Eldorado, outra de mais de 

cem mil reais para o projeto de psicomotricidade, que trabalha com crianças 

que tem dificuldade na aprendizagem, e ainda, o compromisso de outra 

emenda com o deputado, para a conclusão e o término das obras de 

pavimentação do Bairro Sol Nascente; explicou que é por isso que sempre 

está com o vice-prefeito Jair, para trabalhar em prol da população. Em 

seguida falou que o encontro da paz é um movimento do COMPEN – Conselho 

de Pastores e Ministros Evangélicos do Município, que são lideranças 

eclesiásticas que trabalham na administração deste evento, o qual a lei foi 

feita pelo vereador Bertelli, que também é pastor, e que o parabeniza porque 

é um projeto de suma importância, porque traz benefícios espirituais para o 

município, e quando há benção de Deus as coisas tendem a melhorar e disse 

que é uma pena que não são reconhecidos pelos governantes. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR 

Cumprimentou a todos e parabenizou o conselho de pastores pela realização 

do Encontro da Paz, movimento importante e tradicional em Naviraí, onde as 

igrejas se colocam unidas para orar e pedir as bênçãos de Deus para o nosso 

município, que é de fundamental importância. Comentou que na sexta e 

sábado deste fim de semana, esteve em Campo Grande participando da 

Conferência Estadual de Juventude, e os vereadores e a população já sabem 
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do empenho nessa temática, onde já tivemos alguns avanços aqui e a próxima 

etapa será a criação do nosso conselho e disse que esteve lá para 

representar Naviraí e destacou três situações da conferência, que primeiro 

foram as propostas que serão encaminhas para a conferência nacional, aquilo 

que o que Mato Grosso do Sul e Naviraí quer para o desenvolvimento das 

políticas públicas de juventude; outro destaque é da delegação que foram 

separados por uma resolução e o regramento que foi estabelecido pela 

conferência nacional de quinze vagas de delegados, e para representar Mato 

Grosso do Sul em Brasília e defender nossas propostas, a delegada Poliana 

irá nos representar, onde conseguimos uma vaga através da nossa articulação 

e movimentação; e por último e de suma importância é da força do Conesul, 

com representantes de Iguatemi, Japorã, Itaquiraí e Naviraí, e da delegação 

das quinze pessoas que foram eleitas como delegados do Mato Grosso do Sul, 

o Conesul através de muita articulação, muita conversa, muito 

convencimento, nós conseguimos vinte por cento dessas vagas, quatro 

delegados são do Conesul, de Japorã, de Itaquiraí e de Naviraí. Está dizendo 

tudo isso para demonstrar que nossa região, que sempre foi esquecida pelo 

governo do Estado, demonstra nas pequenas coisas a sua força, porque 

vivemos em uma região de população trabalhadora, um povo que não tem 

preguiça, que tem disposição, e quando participamos de conferências em 

nível estadual, onde já presenciou várias, participamos para fazer a 

diferença de fato, diferente de outros municípios que abandonam a 

conferência no meio do caminho para voltar para suas casas, e o conesul 

sempre fica até o fim, participando de todas as etapas e garantindo a sua 

vez e a sua voz, então deixa um recado aos nossos governantes que prestem 

mais atenção ao nosso conesul, porque temos muita força política, força de 

articulação e força de trabalho e isso precisa ser valorizado; no mais os 

trabalhos aconteceram de maneira proveitosa, com vários debates 

acalorados mas conseguimos concluir mais essa etapa desse movimento. Falou 

também da notícia que recebeu e que foi amplamente divulgada, que é das 

obras do residencial Ipê, que são recursos destinados pelo PAC através do 

financiamento da Caixa Econômica na ordem de cinco milhões e meio, 

recursos que acompanhamos toda parte de projeto, de licença ambiental, que 

deu bastante trabalho e hoje está se tornando realidade, e nos dá muita 

satisfação, porque em breve veremos o bairro Ipê asfaltado, e não podemos 

deixar de dizer que é mais um investimento do governo federal que temos 

defendido e informado principalmente a população e que é de fundamental 

importância que as pessoas saibam o que está acontecendo em nosso 
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município, essa obra de cinco milhões e meio do governo federal e mais dois 

milhões aproximadamente da prefeitura municipal a título de contrapartida, 

aquilo que é bom temos que dizer e o que não está como gostaríamos temos 

que cobrar, e o que estiver ruim temos que criticar; temos falado com o 

prefeito que nós não estamos aqui para fazer ataques infundados à 

administração e muito menos elogios desmerecidos, falamos e enaltecemos o 

que é bom e cobramos o que pode melhorar, acredito que o trabalho dos 

vereadores é neste sentido, assim como temos cobrado várias situações da 

saúde, na habitação, na educação e continuaremos cobrando e dizer à 

população que conte conosco, com os treze vereadores desta casa de leis, 

porque no nosso dia a dia buscamos fazer o melhor, porque quando fomos 

eleitos pela população, nos outorgou a procuração para defendê-los aqui e 

confiou na nossa capacidade, no nosso conhecimento e na nossa disposição de 

fazer o bem pela população; colocou-se a disposição de todos e seu gabinete 

está a aberto para quem necessitar da nossa atuação e intervenção, 

agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

Cumprimentou a todos e falou que gostaria que a população participasse mais 

das sessões, para ter direito de fazer mais cobranças, porque se não 

participa não conhece os problemas e nem as soluções. Agradeceu a visita do 

governador e dos deputados, ao prefeito que tem esmerado para que a 

cidade tenha êxito e pediu que Deus abençoe cada pessoa que faz a 

diferença pelo seu município. Falou a respeito de um projeto que foi votado 

aqui hoje e que ele foi um dos vereadores que questionou sobre o valor do 

metro quadrado, porque é corretor de imóveis, é perito em avaliação e 

conhece o valor, falou sobre a questão do esgoto e também da não cobrança 

dos impostos, mas tiveram um entendimento onde o secretário de obras 

esteve aqui e explicou que não iria atingir o manancial do balneário, a 

construção vai atender às pessoas de outro nível e os valores estão 

indexados pelo fato de ter uma infraestrutura diferenciada, e mesmo que o 

projeto foi aprovado, continuará fiscalizando e se não tiver a contento irá 

cobrar de quem realmente colocou esse projeto. Agradeceu a todos e pediu a 

benção de Deus.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MARCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA 
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Cumprimentou a todos e agradeceu a presença da Gerente de Habitação 

Vera Braga; iniciou fazendo um resumo da semana do que tem feito, e falou 

do seu trabalho voltado para a população de Naviraí focado muito em todas 

as áreas, mas de maneira especial na saúde porque entende que é o 

sofrimento maior da população. Falou a respeito da primeira audiência 

pública pela saúde mental, e disse que somente quem tem em casa um 

paciente psiquiátrico, uma pessoa depressiva, com transtorno, esquizofrenia 

sabe do que ele está falando, então Naviraí caminhou muito e uma das 

conquista foi o CAPS com apoio do Prefeito Léo e não poderia deixar de 

agradecer o Deputado Estadual Paulo Corrêa que foi um dos fundadores do 

CAPS onde brigou e lutou e o CAPS é uma realidade em nosso município, e 

falou que esteve com ele nesta semana e que trouxe emendas, juntamente 

com a Deputada Mara Caseiro que é muito importante porque que no CAPS 

são atendidas mais de duas mil e quinhentas pessoas. E que no dia da 

audiência pública ele quer fechar os postos de saúde, mas deixa claro que 

todas as consultas serão antecipadas, porque no dia quer qualificar os 

funcionários públicos que atendem a população, para saber como lidar com os 

pacientes com transtornos, como conversar com eles, o que pode ser feito 

para melhor a vida dos pacientes; essa audiência pública vem de encontro 

para melhoria da saúde do município. Falou do Dr. Flávio que é nosso 

psiquiatra e que tem feito um grande trabalho em Naviraí e deixa um abraço 

a toda equipe do CAPS. Falou também da sua alegria em ver o Bairro Ipê 

sendo asfaltado, da Avenida Mato Grosso e falou que entrou com um projeto 

hoje para que não façam rebaixamentos nesta avenida devido à 

impermeabilização de água e quer que o projeto permaneça em sua 

totalidade sem rebaixamento de canteiro. Falou também da sua moção de 

congratulação que fez para o Sargento Guimarães e que estenda a todos os 

PMs, Sargentos, Cabos, Oficiais da Polícia Militar de Naviraí e do nosso 

Estado, que fizeram a prisão dos bandidos de grande periculosidade da 

quadrilha que estava aterrorizando, matando pessoas nas casas e roubando, 

e nada mais justo que valorizar o que temos de bom também. Finalizou 

agradecendo e desejando uma boa semana a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR PAULINO 

DA SILVA 

Cumprimentou a todos e agradeceu a todos os presidentes de bairros em 

especial a Joyce e parabeniza-la pelo belíssimo trabalho que vem realizando 

no Bairro Ipê, onde está sendo realizada a pavimentação asfáltica. 
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Agradeceu também ao Prefeito que está dando uma atenção especial àquele 

bairro; ao Geovane do bairro Vila Nova, que veio agradecer o trabalho que 

fizemos juntamente com o prefeito e que tem a promessa da construção do 

campo de futebol no referido bairro. Falou também do Varjão onde estamos 

tentando solucionar e amenizar o sofrimento daqueles moradores da Rua 

Shakespeare. Comentou sobre sua indicação ao Deputado Onevan de Matos, 

solicitando a contratação de mais servidores para atender no Detran, porque 

é um desrespeito com a população que precisa dos serviços e chega a ficar 

de três a quatro horas na fila para fazer o documento do seu carro, e tem 

certeza que o deputado vai intervir junto ao governo do estado. Para 

finalizar agradeceu a todos que o recebem bem e disse estar tentado fazer 

o melhor para todos. 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN 

Desejou boa noite a todos e falou sobre os projetos que faz parte dos 

trabalhos que estão desenvolvendo aqui na Câmara desde que entrou aqui em 

outubro do ano passado, no resgate da credibilidade dos políticos de Naviraí, 

da credibilidade da Câmara, buscando alternativas de economia do dinheiro 

público, e isso é um movimento a nível de Brasil, com a redução de salário de 

vereadores e na busca da redução de números de vereadores, e quer 

comunicar a população de Naviraí que estamos em treze vereadores, mas a 

partir da próxima eleição para 2017 de acordo com uma emenda que entrou 

em vigor no dia 19 de maio de 2014 feita pelos vereadores que os 

antecederam aqui nesta Casa, foi alterado modificando a composição da 

câmara de vereadores de Naviraí fazendo com que a partir de cinquenta mil 

e um habitantes a câmara passe a ser composta por quinze vereadores, então 

quer dizer que nas eleições do ano que vem, 2016 a população vai escolher 

para esta câmara 15 vereadores. Em todas as cidades estão querendo a 

redução dos gastos e com o aumento de vereadores irá aumentar os gastos e 

com um cálculo aproximado com o aumento dos vereadores seria em torno de 

quase dois milhões, então nossa proposta nesse projeto de regularização que 

é ir de encontro com o que a população quer com a redução dos gastos, e o 

que não seria gasto iria para a prefeitura para ser aplicado na saúde, 

educação, saneamento básico, transportes, segurança pública, que seja 

realmente aplicado em favor da população, porque o que não pode acontecer 

é que a câmara seja um cabide de emprego, nem para funcionários, nem para 

assessores e para vereadores; e aumentando vereadores automaticamente 
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aumenta assessores, encargos sociais, verbas indenizatórias e mais uma 

série de gastos que vão acontecer. Então ele avisa que já cadastrou na 

secretária da Câmara um projeto de emenda à Lei Orgânica para fazer uma 

redução no número de vereadores para 2017, para que o ano que vem seja 

votado a partir de outra composição e nesse projeto que cadastrou, mas não 

entrou porque precisa da assinatura de mais quatro vereadores para que ele 

possa pelo menos transitar, está propondo fazer a redução com até 

cinquenta mil habitantes com nove vereadores, com cinquenta e um mil até 

oitenta mil munícipes seria de onze vereadores, então seria uma redução de 

quinze que já consta na lei já aprovada em 2014 pra onze, o que daria uma 

redução de gastos acima de dois milhões e meio durante o mandato inteiro, 

depois de oitenta mil e um até cento e vinte mil habitantes iríamos para 

treze vereadores e de cento e vinte mil até cento e sessenta mil habitantes 

quinze vereadores, e de cento e sessenta mil até trezentos mil habitantes 

dezessete vereadores. Essa semana irá conversar com os vereadores para 

colher as assinaturas para que esse projeto faça a tramitação, e é 

necessário que quatro vereadores assinem esse projeto, e irá para discussão 

do plenário, para as comissões e pode haver emendas e chegar a algum 

consenso em número melhor de vereadores para Naviraí, onde ele fala que 

em sua opinião seria isso que foi colocado. Ele já trabalhou em outra 

legislação com nove vereadores e já era o bastante, hoje aumentando de 

treze para quinze vai ter que construir mais dois gabinetes, com uma 

reestruturação do prédio para poder comportar os novos vereadores, então 

é necessário que seja feita a redução e sabe que a população quer a redução 

dos gastos, e como resposta a sociedade quer mostrar que essa Câmara 

trabalha a favor da população de Naviraí; desejou boa noite 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 dezenove dias do mês de outubro do ano 

de dois mil e quinze.  


