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ATA DA 37a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/11/2015 

 

Aos nove dias do mês de novembro 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, Alexandre Orion Reginato, Márcio André 

Scarlassara, Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia. Foi constatada a 

falta do Vereador Deoclécio Ricardo Zeni. 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 sexta sessão ordinária do dia quatro de novembro encontra-se 

à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa; Foi lido o Ofício nº 

160/15/GAD de 09 de novembro de 2015, do Senhor Adilson Nunes 

Jardim, Gerente de Administração, encaminhando para referendo o 

CONVÊNIO Nº 8/2015, celebrado entre o Município de Naviraí e a 

Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de Barretos), que foi colocado em 

discussão e logo após o Senhor Presidente, colocou em votação o 

referido convênio que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

Apresentação de Projetos 

   

 

Projeto de Lei Complementar nº 10/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Dispõe a utilização de depósitos judiciais e 

administrativos em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em 

processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, 

para os fins que específica. Com a solicitação do Senhor Prefeito para ser 

aprovado em sessão extraordinária em regime de urgência. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo 

que sim, colocou em votação o pedido de urgência onde foi rejeitado por 
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unanimidade, em seguida o encaminhou às comissões para analisar e dar os 

devidos pareceres. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2015 de autoria do Vereador Manoel 

Messias de Assis e outros Edis; que em súmula: Concede Título de Cidadão 

Naviraiense ao cidadão que específica. (Paulo Roberto Augusto 

Nepomuceno) 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 124/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis; expediente endereçado a Prefeitura Municipal de 

Naviraí, à Gerência Responsável, requerendo a listagem de toda a 

documentação necessária, para o empresário, que está abrindo uma nova 

empresa, obter o seu alvará de funcionamento, assim como a lista da 

documentação necessária para as empresas, que já estão em funcionamento, 

e querem obter ou renovar seu alvará de funcionamento.  Em seguida o 

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

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 313/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que na negociação do Convênio 

de Concessão com Gestão Compartilhada, firmado entre o Executivo 

Municipal e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - 

SANESUL, seja inserido um projeto para a construção de um Anfiteatro 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 321/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

Edis; expediente endereçado à Excelentíssima Secretária Estadual de 

Educação Profª Maria Cecilia Amendola da Motta , indicando que seja 

implantada em Naviraí a Central de Interpretação de Libras (CIL). Em 
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seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 323/2015 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 seja verificada 

a possibilidade da instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na 

Rua Dinamarca, entre a Avenida Amélia Fukuda e a Rua Yoshio Shinozaki, em 

frente à Igreja Batista Memorial. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 324/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para a Senhora Débora Cristina Imbriani Martins, 

Gerente Municipal de Meio Ambiente, o Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, com cópia para o Senhor Paulo Henrique 

Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal de Esporte e Lazer, o Senhor 

Roberto Pedro da Rocha, Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

indicando a elaboração de projeto para construção de asfalto na estrada de 

acesso ao Parque Municipal de Naviraí, Parque das Várzeas do Rio Ivinhema, 

Parque Nacional de Ilha Grande e Distrito Ecológico do Porto Caiuá, no 

município de Naviraí, no sentido Naviraí/Distrito Ecológico do Porto Caiuá, 

para instruir e justificar pedido de recursos financeiros para a obra, junto 

ao Ministério do Turismo. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 325/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, com providências para o Senhor Jackson Juliano Hirsch, 

Diretor Clínico do Hospital Municipal de Naviraí, e Senhora Claudia Gomes 

Pereira, Diretora Executiva do Hospital Municipal de Naviraí., indicando que 

os casos de pacientes que estejam aguardando vagas para internação, 

atendimento hospitalar especializado ou deslocamento para outras cidades, 

por mais de 03 (três) dias, sejam informados à Presidência desta Casa 

Legislativa, para que se acompanhe, e caso necessário, se intervenha junto a 

outras esferas governamentais, com o intuito de evitar sofrimento e 
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prejuízos desnecessários aos pacientes. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 326/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para Senhor Paulo Roberto 

Augusto Nepomuceno, Gerente Regional da Sanesul de Naviraí, indicando ao 

prefeito que seja incluindo neste próximo convênio com a Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, a redução da taxa de 

esgoto do valor do percentual de cobrança de 50% para 25% do mesmo. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 327/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

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

Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando a instalação de um redutor de 

velocidade (quebra-molas) na Rua Inglaterra, entre a Rua Alcides Alves 

Correa e Avenida Dourados, e de uma placa de sinalização "PARE", na esquina 

da Rua Alcides Alves Correia, cruzamento com a Rua Inglaterra, sentido 

Avenida Nelci Simas. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 328/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino; expediente 

endereçado à Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente Municipal do 

Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja feita a limpeza do canteiro 

central da Avenida Caarapó, da Rua Rosa Pereira B. Paganoti até o trevo. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 22/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Dr. Livio Viana Oliveira Leite, 

Secretário Adjunto Estadual de Saúde, apresentando nossos sinceros 

agradecimentos pela prontidão com a qual atendeu nossa solicitação, no dia 

05 de novembro, com relação a um paciente que aguardava atendimento há 

quase trinta dias. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a moção apresentada. 
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Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

 

Projeto de Lei nº 10/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei n° 1.816 de 11 de dezembro de 2013, que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da apresentação de comprovação da Capacidade Técnica 

Operacional das empresas para execução de serviços gráficos em geral, 

objetivando atender a demanda das diversas Gerencias da Administração Municipal 

e da Câmara Municipal de Naviraí, bem como a apresentação da Licença Ambiental 

– DLAE”. Foi apresentado o Parecer da Comissão de: Justiça, Legislação e 

Redação, juntamente com Emenda Modificativa, favorável a aprovação do 

referido Projeto, que foi colocado em discussão e aprovado com a emenda. 

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

aprovado por unanimidade com a referida emenda. 

 

Projeto de Lei nº 44/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a alienação, através de licitação na modalidade de 

leilão público, de bens móveis inservíveis de propriedade do município, e dá 

outras providências. Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: 

Justiça, Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; e Patrimônio Público, 

favoráveis a aprovação do referido Projeto, que foram colocados em 

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

referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR APÔLONIO CÂNDIDO DOS 

SANTOS, Presidente do Bairro Harry Amorim Costa, que desejou boa noite 

a todos e agradeceu aos vereadores e principalmente ao Presidente da 

Câmara, Benedito Missias de Oliveira, por terem escolhido o salão do Bairro 

Harry Amorim Costa para ter a primeira sessão itinerante da Câmara no dia 

trinta de novembro, às dezenove horas, onde serão muito bem recebidos 

pela população; acredita que irá valorizar muito mais o seu bairro e que é um 

trabalho que deve ser feito sempre, porque a população deve saber o 



 

 

 

 

 6 

trabalho de cada legislador e entender que o vereador também é um 

presidente de bairro, é ele quem representa a população. Falou que o Harry é 

um exemplo de bairro, que quando ele entrou há anos atrás, no referido 

bairro pagou três mil reais em sua residência e hoje ele não vende por cem 

mil reais, porque todos acreditaram em sua administração, no planejamento 

com a ajuda do poder público e principalmente com ajuda dos vereadores. 

Fez um resumo dos seus trabalhos realizados no bairro e agradeceu a 

oportunidade e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN, 

que desejou boa noite a todos e falou sobre sua indicação referente aos 

parques que temos em nosso município, Parque Municipal de Naviraí, Parque  

das Várzeas do Rio Ivinhema, Parque Nacional Ilha Grande e do Distrito 

Verde que foi criado no Porto Caiuá, são parque importantíssimos que a 

maioria não conhecem e isso porque o acesso a esses parques é por uma 

estrada precária, onde fica muito difícil; já foram tentados vários pleitos 

nesta casa junto ao governo do estado e sabemos que é muito difícil de sair, 

e em conversa com o Prefeito Léo, vamos tentar a possibilidade de 

direcionarmos os trabalhos do asfaltamento dessas estradas para o 

Ministério do Turismo; nós sabemos que o turismo é uma das indústrias que 

mais cresce no País, a grande parte da arrecadação dos recursos do Brasil 

são no turismo. Muitos estrangeiros veem ao Brasil para participarem do 

turismo ecológico, e quando viajamos para o lado do Pantanal, Corumbá, 

Bonito, nós encontramos muitos estrangeiros entrando no Pantanal para 

poder entrar em contato com a natureza; nós temos aqui três Parques, um 

distrito ecológico e não temos acesso a esses parques para que possamos 

fazer propaganda e mostrar para as pessoas tanto daqui da cidade, da região 

e as pessoas que vem de fora. Tendo acesso fácil, com certeza no Distrito 

Ecológico do Porto Caiuá, empreendimentos vão surgir; seriam possíveis 

passeios de barcos e navios, pela várzea do Rio Ivinhema, seria possível a 

construção de hotel para que as pessoas pudessem ficar, mas para isso teria 

que ter boas estradas para chegar. Então como sabemos que o turismo é uma 

mola propulsora do País vamos direcionar nossos esforços no sentido de que 

chegue um projeto até o ministério do turismo para asfaltamento desta 

estrada. O Prefeito Léo pediu que fosse feito a indicação pela câmara, e 

assim ele determinará que sejam feitos os projetos para encaminhamento ao 

Ministério do Turismo do Brasil; então fez o encaminhamento direcionado ao 

prefeito, gerente de administração, gerente do meio ambiente e aos setores 
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encarregados desta parte do turismo. Agora, vamos aguardar que o prefeito 

determine que seja feito o projeto e que possamos fazer o encaminhamento 

e quem sabe num futuro talvez não distante, a gente tenha esse sonho 

realizado do asfaltamento de Naviraí ao Porto Caiuá, para termos dias de 

lazer nos parques aqui do nosso município. Agradeceu a população e disse que 

estará sempre trabalhando na fiscalização, na indicação, na elaboração de 

projetos tudo em favor da nossa população e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO, que 

cumprimentou a todos e parabenizou a nossa cidade que estará 

aniversariando no dia onze de novembro, fazendo cinquenta e dois anos de 

emancipação política e administrativa, uma das cidades que mais cresce no 

Conesul do Estado, uma cidade importante politicamente e economicamente, 

cidade que merece todos os olhos do Estado, dos nossos governantes 

estaduais, federais, para que possam estar investindo em nossa cidade. Esta 

Casa de Leis tem trabalhado para fazer com que essa cidade possa ter cada 

dia mais uma condição de vida melhor para nossos moradores, que possam vir 

atender seus anseios, então parabéns a Naviraí, que Deus possa estar 

abençoando cada dia mais esse povo que aqui reside, aos empresários que 

investem em nossa cidade, aos funcionários públicos que colocam seu 

trabalho a disposição nos mais diversos órgãos, enfim a todos os 

naviraienses, àqueles de coração e aos que vieram para cá e elegerem essa 

cidade como sua cidade natal, que possam neste dia estar confraternizando 

em mais um ano de vida de nossa cidade. Parabéns Naviraí pelos seus 

cinquenta e dois anos. Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR, cumprimentou a todos e parabenizou ao Senhor Apolônio, e 

disse que o conhece há muito tempo e sabe do trabalho que ele tem feito na 

Associação de Moradores do Bairro Harry Amorim, e estende esse 

cumprimento ao Jeferson companheiro de partido, Célio, chefe de gabinete 

da prefeitura. E já que falou do Senhor Apolônio aqui que é um grande 

representante do povo, não poderia deixar de falar de um tema que é 

recorrente aqui nesta Casa e que nós temos tido um papel, um esforço muito 

grande para garantir que isso de fato aconteça da forma como tem que ser, 

que é a representação popular. Os treze vereadores desta Casa, que somos 

de fato legítimos representantes da população, e sabe muito bem disso por 

ser advogado e o seu ofício é representar as pessoas junto ao poder 
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judiciário, junto aos órgãos da administração pública, e essa representação 

só é legítima porque ao passo que exerce sua profissão nós precisamos e 

necessitamos de um documento chamado procuração, esse documento 

assinado pelo cliente, ele nos outorga e nos dá legitimidade para ser 

representantes destas pessoas que procuram nossos serviços advocatícios, 

não é diferente nesta Casa de Leis, ser representante ou se auto intitular 

representante de quem quer que seja, não é tão simples. Para representar 

tão bem, assim como o Senhor Apolônio representa tão bem o bairro Harry 

Amorim, tem que ser eleito, onde ele recebeu a outorga dos moradores 

daquele bairro, que confiaram no que pregou e no trabalho que desenvolveu 

para ser o representante do bairro; nós aqui, como vereadores, também 

recebemos essa confiança da população de Naviraí ou de parte dela. Estamos 

aqui para representar toda população de Naviraí, cada um de nós aqui temos 

legitimidade para exercer essa representação. A nossa Constituição prevê 

várias formas de representação, uma delas são os mandatos, e cada um de 

nós só chegou onde está, obviamente não desmerecendo o trabalho da polícia 

federal, nós sabemos disso, mas só estamos aqui porque éramos suplentes e 

fomos votados para isso, ele com seus quatrocentos e noventa e nove votos, 

os outros com tantos outros votos, que tiveram uma votação de parte da 

população que os conduziu a esta Casa de uma forma ou de outra. É à 

população que devemos de fato o mandato que estamos exercendo aqui. E 

tem outras formas de representação através de clubes de serviço, através 

dos conselhos municipais e coloca aqui que tem visto muitas pessoas 

atualmente se levantando, principalmente nas redes sociais, auto se 

declarando representantes. Representantes de quem? Como? De onde é que 

surgiu essa representação? Qual é a legitimidade que tem essa 

representação? Quem foi que lhes outorgou o direito de representa-los? 

Nós temos a legitimidade para representar através do processo eleitoral de 

2012, para representar no âmbito municipal, para fiscalizar o poder 

executivo e temos feito desta forma, já demonstramos aqui em mais de dez 

meses de comissões processantes, a nossa honradez, nosso brio, o tipo de 

trabalho que viemos aqui fazer, nós estamos mostrando aqui há que viemos, 

nãos estamos aqui para perder tempo, cada um de nós temos nossas 

ocupações e exercemos essa representação além da legitimidade, com gosto, 

porque para estar aqui, precisa gostar, não é para qualquer um, cada um que 

se dispõe a pleitear um cargo público, a se dispor a ser candidato a vereador 

ou qualquer outra representação tem que gostar daquilo que faz, porque 

senão não superaremos de forma alguma a expectativa da população que a 
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nós confiou seu voto. Encerra aqui dizendo àqueles que tentam se promover 

as nossas custas, e que estão fiscalizando trabalhado dos vereadores, nós 

somos os legítimos fiscais da população, somos nós que exercemos esse 

papel, àqueles que tentam se promover as custas de vereadores não 

passarão, às minhas custas não. Disse ainda aos que vivem de apontar erros, 

defeitos, problemas, é porque não tem nada de bom para apresentar. Em 

seguida falou do mercado municipal, e conclamou a população para incluir o 

mercado municipal em sua rotina, seja no final de semana ou no meio da 

semana, que é importante que cada cidadão abrace essa causa, porque lá 

estão conterrâneos nossos, que estão ganhando a sua vida através de sua 

profissão naquele mercado, que empregam seu tempo lá e que merecem o 

nosso respeito e a nossa dedicação. Então fica o convite a todos os 

vereadores e a todos que nos ouve. Comentou ainda a indicação do Dr. Klein, 

e falou do seu trabalho em relação ao Distrito do Porto Caiuá, porque de 

fato envolve uma série de outras situações ali, os parques que foram bem 

colocados aqui. Disse ainda que estiveram recentemente na Assembleia 

Legislativa em seis vereadores e protocolamos uma indicação de autoria do 

Vereador Dr. Manoel e mais vereadores, para vários deputados estaduais que 

atuam e que tiveram votos aqui em nosso município, para que estejam 

pleiteando junto ao governo do estado, asfaltamento da rodovia estadual, 

que liga Naviraí ao Porto Caiuá, entendemos que é de suma importância esse 

empreendimento e já tivemos a resposta de alguns dos parlamentares da 

Assembleia que abraçaram também o nosso pleito e que encaminharam ao 

governador e tivemos vários apontamentos de caminhos, um deles foi através 

do ministério do turismo, através do ministério do meio ambiente e 

continuamos atuando neste sentido; existe um grupo de estudo formado, na 

qual faz parte inclusive para levantar todas as situações que não são poucas 

para ter condições de formular um projeto viável para a hora que for 

pleitear esses recursos, temos que ter condições técnicas e viáveis para 

apresentar nossa região e nosso município e conseguir com a ajuda dos 

nossos parlamentares estaduais, federal e que esse pleito seja atendido pelo 

ministério. E por fim e não menos importante, manifestou o seu repúdio ao 

aumento da carga tributária do nosso Estado, onde teve o governador que 

foi eleito com uma de suas propostas e um de seus compromissos na 

campanha e sua defesa era justamente na carga tributária, de desonerar, de 

reduzir a carga tributária. Hoje o que nós vemos infelizmente é o contrário 

disso, o aumento do IPVA, que aumentou os carros de quinze anos para vinte 

anos, englobando algo de cento e trinta mil veículos de nosso Estado que vão 
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ter que pagar o IPVA, veículos que já estavam isentos; não contente com 

isso, nós vimos na semana passada a aprovação pela Assembleia Legislativa 

do aumento do ICMS, que é uma briga nossa para reduzir a muitos anos, que 

sempre é pauta de todas as campanhas estaduais no nosso município e no 

estado todo, a redução da alíquota do ICMS e tivemos justamente o 

contrário, não contente com isso tivemos também o aumento da carga 

tributária em relação ao ITBI, e aí não poderia deixar de se manifestar aqui, 

não podemos tratar a população dessa forma, temos que ser coerentes com 

aquilo que acreditamos, nós entendemos e é isso que nós discutimos essa 

noite, a desoneração do empreendedor, a desoneração da população, quando 

a gente discute a taxa de esgoto, quando a gente discute a questão das 

exigências para a percepção do alvará, ou da exigência da questão ambiental, 

nós queremos facilitar dentro dos moldes da legislação àquilo que nos é 

possível fazer para que nossos empreendedores possam produzir mais, gerar 

mais empregos e distribuir renda, e de uma forma bem tranquila de citar 

aqui e enaltecer a atitude dos deputados estaduais que votaram contra esses 

aumentos, Deputados Marcos Trad, Felipe Orro, Deputado Cabo Almi, Pedro 

Kemp, João Grandão e Amarildo Cruz, com ênfase nos quatro últimos que 

sãos os quatro parlamentares do Partido dos Trabalhadores na Assembleia 

Legislativa, que tem desde alíquota do IPVA que foi votado anteriormente, 

já votaram contra e vão continuar, porque já se posicionaram naquela Casa 

que são contra o aumento da carga tributária no nosso Estado; não é assim 

que vamos gerar ou fomentar o desenvolvimento do nosso Estado e 

consequentemente o desenvolvimento do nosso Município, nós sabemos aqui 

nesta Casa, que muitas das empresas que vem para o nosso estado, depende 

do incentivo fiscal do governo do estado, muitas das empresas que 

potencialmente podem vir para Naviraí, dependem da carga tributária do 

estado, então deixa aqui a sua manifestação no sentido de que os deputados  

e o governo possam estar revendo isso; porque ajuda na arrecadação, mas 

prejudica diretamente o contribuinte, o pequeno empresário, aquele que dá o 

seu suor pelo nosso estado que gera emprego e renda.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO 

Desejou boa noite a todos, agradeceu primeiramente a Deus por mais um dia 

de trabalho e dizer aos senhores que no dia sete de novembro foi feito uma 

campanha ao Hospital do Câncer de Barretos, uma extensão em Nova 

Andradina, no qual se intitula “Hospital do Amor”, Rotary Naviraí 
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Integração, uma entidade no qual já pertenceu e trabalha com muito carinho 

quando o convidam para participar desses eventos, na pessoa do presidente 

do Rotary Integração Dr. Rafael Rosa, agradeceu a todos os membros dessa 

tão honrosa entidade e a cada um dos senhores dos bairros e centro, que 

destinou o quanto achava necessário para essa doação, para uma causa tão 

nobre que é tratamento do câncer no hospital que nós iremos ter em Nova 

Andradina já uma parte em dezembro, e que em breve estará atendendo as 

necessidade de nossa região e principalmente Naviraí, melhorando o tráfego 

de estrada, menos trânsito, hospital novo e com atendimento muito 

carinhoso a todas as pessoas que necessitam, o qual ele já foi paciente dessa 

terrível doença, agradece a Deus por ter dado a oportunidade de ajudar, não 

só ele, mas também a sua família de ajudar nesse dia tão importante;  

convidou a todos para comparecer no evento que será realizado amanhã, em 

prol do hospital do câncer de Barretos. Em seguida, no tocante ao pedido que 

o prefeito Léo Matos passou a cada vereador, para fazer junto a essa 

negociação da Sanesul, falou que o seu pedido vai ser entregue a partir da 

próxima sessão e o que vai reivindicar aqui é que se trabalhe junto ao 

governador e a Sanesul, para que se traga pelo menos uma ou duas indústrias 

para Naviraí, porque ele faz parte do desenvolvimento de Naviraí, onde há 

trinta anos ele desenvolveu os primeiros loteamentos daqui e que deu 

trabalho a população, residência e desenvolvimento para Naviraí e hoje 

outras empresas estão dando segmento. Parabenizou o povo de Naviraí pelos 

cinquenta e dois anos que será no dia onze de novembro. Falou ainda que a 

sessão do dia trinta de novembro, não teria um local melhor para ser feito 

como no Bairro Harry Amorim, para fazer uma homenagem em vida ao 

Senhor Apolônio, que é uma pessoa que já contribuiu para o nosso 

crescimento, trabalhando em prol de outras pessoas sem levar nenhuma 

vantagem, porque como uma entidade ou associação de todos os bairros quem 

trabalha é porque gosta do povo de Naviraí e traz o pedido para os 

vereadores que repassam ao prefeito e vai se realizando; como o Vereador 

Júnior disse, o representante legítimo do povo somos nós e na medida do 

possível estamos fazendo nossa parte dentro da legalidade. Agradeceu e 

desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA 

Cumprimentou a todos e falou do orgulho que Naviraí tem do Senhor 

Apolônio, e falou que os parques, salão de festa, iluminação, campo de 
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futebol e tantos outros feitos do Bairro Harry Amorim se deve 

exclusivamente ao senhor Apolônio, que cuida como se fosse dele, corre 

atrás e faz tudo o que pode para melhorar cada dia mais, parabéns pelo 

esforço e trabalho desenvolvido para o referido bairro. Em seguida falou da 

audiência pública da saúde mental que está organizando juntamente com a 

câmara, e que será um marco para Naviraí, porque o que temos hoje, nenhum 

município tem e pode garantir e afirmar. Falou que esteve em Campo Grande 

com o Vereador Manoel Messias, atrás de benefícios para a população e 

foram recebidos pelo secretário adjunto da saúde e falaram sobre a saúde 

mental e pode afirmar que com toda a crise que há no País, no Estado, o 

prefeito Léo Matos se empenhou e temos hoje o melhor CAPS da saúde 

mental do Estado, e o próprio secretário falou que nenhum outro lugar tem 

dois psiquiatras atendendo, o que é muito bom para nossa população que não 

espera por meses, mas apenas cinco dias e às vezes quando é caso de 

urgência é atendido imediatamente. Atende também no presídio para os 

detentos que tem transtorno psiquiátrico, no asilo também atende e em 

todas entidades, mas nós queremos mais, iremos buscar mais qualidade 

ainda, vamos exigir mais do prefeito Léo, para que possamos dar mais 

dignidade a nossa população na parte da saúde mental, queremos regionalizar 

a saúde mental, porque vem pessoas de fora de Naviraí para serem atendidos 

também, eles largam os pacientes jogados na rua e Naviraí acolhe e atende, 

então porque o governo não faz o repasse correto e digno para nossa 

prefeitura para atendermos com condições a população de fora; então essa 

será a briga da nossa audiência pública aqui e salientar o que já foi feito de 

bom; deixa um informação a população falando que já foi contratada mais 

uma médica para Naviraí, Dra. Katleen que irá atender no PSF no Vila Nova, 

com toda crise e dificuldade que existe, conseguimos mais uma médica 

através de uma indicação de minha autoria que foi atendido pelo prefeito 

Léo, e irá iniciar o atendimento no dia dezesseis, uma grande profissional que 

também estará atuando no plantão do hospital municipal; hoje foi muito 

debatido sobre a saúde, onde estamos buscando melhorar a saúde daqui, 

mesmo com muitas pessoas tentando desmotivar a nossa atuação,  garante 

que não irão conseguir; quanto a economia daqui, os vereadores de Campo 

Grande perguntou como conseguimos devolver quatrocentos mil reais, então 

ficou público e notório no Estado todo; mas infelizmente sempre tem os 

desocupados e vivem denegrindo a imagem de alguns vereadores, mas não vão 

conseguir, porque temos brigado muito por melhorias. Falou ainda da guarda 

mirim, que o preocupa muito, por encontrar-se abandonada, e que está 



 

 

 

 

 13 

cobrando do prefeito Léo para voltar o funcionamento, e o ano que vem será 

mais uma das prioridades do Vereador Márcio da Araguaia, e custe o que 

custar a guarda mirim tem que funcionar, porque tem que tirar as crianças 

da rua, então essa será uma briga forte e temos que conseguir resolver a 

situação. Falou do aniversário de Naviraí, que irá completar cinquenta e dois 

anos e que a deputada Tereza Cristina, que foi a deputada federal mais 

votada de Naviraí se fará presente aqui no dia vinte e um para as 

comemorações, inaugurando obras juntamente com o prefeito Léo, ouvindo 

seus eleitores e dando respostas a população; e a deputada Mara Caseiro 

estará no dia vinte em nossa audiência, onde será palestrante também, essas 

deputadas estão sempre presentes aqui e lutando por Naviraí; deixa aqui o 

seu abraço ao povo querido de Naviraí, cinquenta e dois anos, no qual há 

vinte, já mora aqui e se sente um naviraiense de coração; finalizando disse 

que seu gabinete está sempre aberto de segunda a sexta e que os pais que 

tem filhos com problemas não desistam, procurem por ele ou pelo CAPS que 

os ajudaremos, desejou uma boa semana e que todos fiquem na paz do 

Senhor. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR BENEDITO MISSIAS DE 

OLIVEIRA, o Senhor Presidente parabenizou os vereadores Márcio da 

Araguaia e Júnior, e disse concordar com as palavras do Júnior, dizendo que 

sempre somos surrados por pessoas que querem fazer história sem ter ao 

menos o início na história, comentou que tem quarenta e cinco anos de 

Naviraí e sempre trabalhou em entidades, fazendo trabalhos sociais e sem 

interesse nenhum em política, e fica muito chateado quando pessoas que não 

tem conhecimento, nem informações o denunciam com coisas sem 

fundamento, como o crime de prevaricação por não ter atendido um 

requerimento que não vinha em consonância com o nosso regimento interno, 

então quando uma pessoa diz ser representante legítimo de um povo e a 

favor de ética na política, ele não pode ter vínculo partidário, não tente 

fazer de um vereador uma escada para entrar política, e reafirma o que 

sempre diz, que quando uma pessoa quer fazer alguma coisa, não precisa ser 

vereador não, ele mesmo fez muita coisa pelas pessoas e ainda não era 

vereador, caiu na política por acaso, devido o seu trabalho o povo achou que 

deveria ser político, mas tem certeza que esse será seu último mandato, 

porque não irá ficar expondo o seu nome através de pessoas que não tem 

representatividade na cidade, e diz ter ficado muito magoado mesmo, devido 

a pessoas que não entendem de nada e já vai tentando incriminar, e pede que 
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esse grupo aprenda a viver em comunidade e respeitar as pessoas, assim 

como ele respeita. Em seguida falou do orgulho por ter acompanhado os 

primeiros passos do Senhor Apolônio da política, que foi na época do Virote, 

onde foi um bom político, um bom vereador, e que tem história em Naviraí e 

para essas pessoas temos que tirar o chapéu. Parabenizou Naviraí e falou do 

orgulho que tem por ajudar a fazer história nesta cidade, agradeceu e 

desejou boa noite a todos. 

 

 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a 

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

secretário lavrei a presente ata, que vai por mim e o Presidente assinado. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL, aos nove dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e quinze.  


