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ATA DA 40a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/11/2015 

 

 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezenove 

horas e trinta minutos, reuniu-se ordinariamente a Edilidade 

Naviraiense, nas dependências do Centro Comunitário do Bairro Harry 

Amorim Costa, 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: Deoclécio 

Ricardo Zeni, 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. Antes de começar os trabalhos o 

Senhor Apolônio Cândido dos Santos, Presidente do Bairro Harry 

Amorim Costa, fez uso da palavra para parabenizar o Presidente da 

Câmara e demais vereadores, por escolherem este bairro para a 

primeira sessão itinerante, e falou da honra de recebê-los e aproveitou 

para agradecer a todos por serem verdadeiros parceiros trabalhando 

em prol de melhorias pelo referido bairro, agradeceu ainda ao prefeito, 

policiais e moradores presentes; desejou boa noite a todos e uma boa 

sessão com respeito e ética. Em seguida o Senhor Presidente declarou 

aberta a Sessão Ordinária, invocando a proteção de Deus e convidando a 

todos os presentes para a leitura de um texto bíblico; em seguida o 

primeiro secretário fez a leitura do expediente - ata da trigésima nona 

sessão ordinária do dia vinte e três de novembro encontra-se à 

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

360/2015/GMS de 27 de novembro de 2015, da Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente de Saúde, encaminhando o Relatório contendo 

a prestação de contas do duodécimo da Câmara Municipal no valor de R$ 

200.000,00, gastos em despesas como medicamentos, procedimentos 

cirúrgicos, exames e insumos. Ofício nº 520/2015 enviado pela 

Deputada Estadual Mara Caseiro, parabenizando ao Senhor Apolônio 

Cândido dos Santos, Presidente do Bairro Harry Amorim Costa, por 

sediar a sessão itinerante da Câmara Municipal. 
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Apresentação de Projetos 

   

 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2015 de autoria do Vereador 

Antonio Carlos Klein e outros Edis; que em súmula: Altera os incisos I, II, 

III, IV e V, do parágrafo 2º, do artigo 28, da Lei Orgânica do Município 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 129/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias de 

Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que seja 

viabilizada uma data, para a realização de Audiência Pública, com o seguinte 

tema: SANESUL - Contrato de Concessão e projetos para o município, tarifa 

de água e esgotamento. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Requerimento nº 137/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o setor 

responsável, requerendo informações sobre os valores financeiros das 

compras efetuadas pela prefeitura, na aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar, em cumprimento à Lei n° 11.947. Em 

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

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 346/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e Claudio 

Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Estadual Marcos Marcello Trad, indicando que seja destinada uma 

Emenda Parlamentar, para aquisição de uma academia ao ar livre, no bairro 

Jardim Progresso. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 352/2015 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, indicando que seja viabilizado o 

conserto e recapeamento asfáltico das seguintes ruas: Ilídio Nascimbeni, 

Belarmino Francisco Umburanas e Irineu Bonicontro, localizadas no bairro 

Jardim Progresso. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 356/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

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

Gerente Municipal de Obras e Serviços Públicos, indicando que seja feita 

uma operação tapa-buraco na Vila Industrial. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 358/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Carlos 

Barbosa, Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que por 

intermédio do Nobre Parlamentar Estadual, seja encaminhado um 

requerimento à Secretaria de Obras do Estado, para que se viabilize 

urgentemente uma operação tapa-buracos na MS-487, que liga a BR-163 ao 

Estado do Paraná. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 359/2015 de autoria do Vereador Mesa Diretora 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, sejam incluídas, com 

prioridade, de acordo com reivindicações apresentadas pelo representante 

do bairro Harry Amorim Costa, Senhor Apolônio Cândido dos Santos, aos 

Edis desta Casa de Leis, as seguintes obras para o referido bairro: I - 

Construção de galerias de águas pluviais, em frente a Mineração Santa 

Maria, para captação de águas oriundas do Bairro Portinari; II - Construção 

de galerias de águas pluviais no início da Rua Pérsio Antunes de Souza, para 

captação de águas oriundas do prolongamento da Rodovia Naviraí/Ivinhema 
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(altos da AABB); III - Recapeamento em aproximadamente 10 (dez) ruas do 

bairro, que se encontram em péssimas condições de tráfego; IV - 

Substituição de diversas luminárias, que não estão funcionando; V - poda de 

árvores, que estão muito altas e prejudicando a rede de energia elétrica. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 361/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo senhor José Orcírio 

Miranda dos Santos, Deputado Federal Zeca do PT, indicando que seja 

destinada emenda parlamentar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) para a execução do Projeto de Construção de instalações adequadas 

para a "Feira da Lua" localizada no bairro Jardim Progresso e que atende aos 

moradores do Harry Amorim, Jardim Eldorado e Jardim Primavera, além do 

anteriormente mencionado. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 24/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Excelentíssima Deputada Federal 

Senhora Teresa Cristina Corrêa da Costa Dias, ao Excelentíssimo Deputado 

Estadual Senhor Paulo Correa, à Excelentíssima Deputada Estadual Senhora 

Mara Caseiro e ao Professor Doutor em Psicanálise Senhor Estácio Valentin 

Carlos, apresentando nosso mais profundo reconhecimento e agradecimento, 

por suas valorosas colaborações na 1ª Audiência Pública de Saúde Mental 

para Todos - CONESUL unido por uma saúde melhor, realizada pela Câmara 

Municipal de Naviraí, que contou com a participação dos municípios de 

Eldorado, Itaquiraí, Tacuru, Paranhos, Japorã, Mundo Novo, Iguatemi, Sete 

Quedas, Juti e Novo Horizonte do Sul.  Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

 

 

Votação do Projeto: 
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Projeto de Lei nº 21/2015 de autoria do Vereador Marcio 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. Foi 

apresentado o Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação que 

colocado em discussão foi aprovado juntamente com a emenda modificativa 

apresentada pelo Vereador Luiz Carlos Garcia. Logo após colocou em 

primeira e única votação o referido Projeto, que foi aprovado com a emenda 

modificativa por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 32/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis e outros Edis, que em súmula: Estipula as condições para a autorização 

de reajuste da tarifa do serviço de água e esgotamento sanitário e dá outras 

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

Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento; favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira e única discussão, 

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

Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 42/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga os Artigos 20 e 21 da Lei nº 1.886, de 14 de outubro de 

2014, que “Altera denominação de ruas constante da planta geral da cidade 

de Naviraí-MS”, e dá outras providências. Foram apresentados os Pareceres 

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

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

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

única votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 45/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.736 de 26 de junho de 

2013, que “Autoriza a doação de área de terras com 1.506,83m², 

localizada no Distrito Industrial denominada Lote 01 da Quadra “Y”, para a 

empresa G S Blocos de Concreto Ltda – ME”, e dá outras providências. 

Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: Justiça, Legislação e 

Redação; e Finanças e Orçamento; favoráveis a aprovação do referido 

Projeto. Em seguida foram colocados em primeira e única discussão, e 
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aprovados. Logo após colocou em primeira e única votação o referido Projeto, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA: 

 

 

FEZ USO DA TRIBUNA O SENHOR Adelvino Freitas, Gerente Municipal 

de Finanças, que cumprimentou a todos os vereadores em nome do Senhor 

Deoclécio, à Senhora Enedina em nome de todas as mulheres, ao Senhor 

Apolônio, por receber a primeira reunião itinerante, ao Vereador Marcio 

Albino por ser o autor da solicitação de estar no meio do povo. Falou que 

está aqui em nome do Prefeito Léo Matos, que não pode estar presente 

devido aos compromissos de agenda e que veio falar referente ao ofício nº 

360/2015 sobre a prestação de contas que fora devolvido em forma de 

duodécimo desta Casa de seiscentos mil reais; onde esse recurso devolvido 

fez um bem ao poder municipal e principalmente a população de Naviraí. 

Primeiramente foram investidos duzentos mil, setecentos e quarenta e um 

reais e setenta e nove centavos, em procedimentos e tratamentos. Essa é a 

primeira prestação de contas que a gerência de saúde faz para a população. 

Só para a população ter um esclarecimento, falou que no ano de 2013 a 

proposta orçamentária para investimento na saúde que a constituição nos 

pede, é que seja não menos que quinze por cento da receita corrente líquida 

do município, então já no primeiro ano a saúde já bate as suas metas por 

conta do custo que é muito grande. Já investimos mais de trinta e dois 

milhões reais na saúde com a população do nosso município, com repasse do 

governo federal e do governo municipal, desses trinta e dois milhões, metade 

veio das transferências do Estado de Mato Grosso do Sul e do Governo 

Federal a outra metade foi investida dos impostos que todos os cidadãos 

desta cidade pagaram. Em torno de quinhentos e cinquenta a seiscentos mil 

reais foram de demanda judicial, ou seja, de pessoas que procuraram a 

justiça para terem seus atendimentos de saúde feitos. No ano de 2014 com 

demanda judicial foram de quinhentos mil para um milhão e meio de reais, ou 

seja, aumentamos quase trezentos por cento em atendimentos destas ações. 

No ano de 2015 não está sendo muito diferente, já no momento, até agora 

que estamos fechando o mês de novembro, estamos chegando em um milhão 

e trezentos mil reais, somente de ação judicial. Então de trinta e dois 

milhões que o município investiu em saúde em 2013 chegamos a trinta e oito 



 

 

 

 

 

 7 

milhões em 2014 e possivelmente chegaremos aos quarenta e três milhões de 

reais investidos em saúde. É muito dinheiro investido e mesmo assim, não 

conseguimos atender a todas as demandas; um exemplo é a ortopedia, que é 

muito caro, com apenas um paciente foram gastos quase quatrocentos mil 

reais. Então agradece aos vereadores, a essa gestão, porque esse apoio foi 

determinante para atender a população. Com relação a proposta que o 

Vereador Manoel Messias fez de audiência pública, é de tamanha grandeza, 

onde o parabeniza e aos demais vereadores que o acompanharam nesse 

pleito, e falou que temos um plano municipal de saneamento básico que está 

sendo feito. Naviraí é tido como o primo rico, devido ser uma cidade onde 

tem um polo educacional, tem alguns avanços em relação aos municípios 

vizinhos. Naviraí pertence ao consórcio Conesul, que está fazendo um plano 

de saneamento básico para todos os municípios pertencentes a esse 

consórcio e nós somos o município mais avançado na evolução desse plano de 

saneamento básico, que são nove produtos apresentados e já estamos no 

sexto que já foi proposto, e esse plano é determinante para essa nova 

concessão, onde estamos sendo acompanhados pela Sanesul, Poder 

Executivo, Gerência de Meio Ambiente, demais secretarias ou próprio 

parlamento que aqui está. Essa audiência pública demonstra preocupação 

desse parlamento com o que acontecerá no futuro que são trinta anos, então 

com toda a relação tarifária, essa casa tem toda a liberdade de fato para 

discutir com afinco esse projeto que virá, porque é para a qualidade de vida 

da nossa gente. Para encerrar agradeceu a todos os vereadores por essa 

sessão, que foi extremamente proveitosa, agradeceu ao senhor Apolônio que 

acolheu no centro comunitário as pessoas que aqui vieram, a todos que 

acompanham pelo rádio, e disse estar aberto para qualquer esclarecimentos 

tanto para vossas excelências quanto para a população, e falou que o prefeito 

Léo mandou estender as mãos e dizer que estamos abertos para o bem da 

população, receber mais uma devolução de duzentos mil reais quando 

acharem conveniente, para darmos sequência nesse projeto da saúde. Falou 

ainda, que neste final de semana Naviraí será agraciada pela caravana da 

saúde que atenderá toda a população da região, trazendo qualidade de vida 

para nossa gente. Deixou aqui o agradecimento a essa Casa que muito soube 

conduzir esses trabalhos durante esse exercício de 2015 e agradeceu essa 

devolução de seiscentos mil reais que foram bem aplicados na saúde e na vida 

do nosso povo. 
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FEZ USO DA TRIBUNA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA que cumprimentou a todos, agradeceu ao Del por trazer 

conhecimento a população sobre tudo o que se passa na administração, 

principalmente sobre a saúde. Comentou que reclamaram dos buracos nas 

ruas, e disse que é impossível resolver os problemas por esses dias, devido a 

tantas chuvas nesse período, mas após a estiagem todo serviço será feito. E 

pediu para o pessoal do bairro Eldorado que não se preocupe, porque as ruas 

que ainda não foram asfaltadas, após a estiagem serão feitos os serviços, 

nem que sejam paliativos. Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CESAR PAULINO 

DA SILVA cumprimentou a todos e falou que recebeu muitos elogios das 

pessoas dos postos de saúde, por terem recebido o dinheiro do PMAQ, que é 

um programa do governo federal, para os postos de saúde mais bem 

avaliados, e que tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a 

melhorar a qualidade dos serviços de saúde. Então agradeceu a todos que 

trabalharam com afinco, ao prefeito por ter enviado o projeto e aos 

vereadores pela aprovação. Comentou sobre a indicação feita há alguns 

meses atrás solicitando que o muro da Escola José Carlos, localizada no 

Jardim Paraíso, fosse aumentado para que não acontecesse mais vandalismo, 

e o prefeito atendeu o referido pedido, dando a ordem de serviço. Comentou 

e frisou que a caravana da saúde irá iniciar seus trabalhos a partir de 

amanhã em Naviraí e com referência as pessoas que residem nas fazendas e 

que estão ligando para saber quando serão arrumadas as estradas, ele já 

entrou em contato com o gerente de equipe que cuida das estradas, o 

Senhor Ivan, e ele nos garantiu que logo após as chuvas darem uma trégua 

vão dar toda a atenção o mais rápido possível e em especial a Juncal, devido 

saber a calamidade que estão as estradas. Agradeceu a Deus e desejou boa 

noite. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS KLEIN 

cumprimentou a todos e principalmente a população do Harry Amorim e 

bairros vizinhos na pessoa do Senhor Apolônio Cândido, conhecido como 

Popó, e que o conhece e acompanha seu trabalho desde que aqui chegou, e 

seu Apolônio era Juiz de Paz da cidade e ele resolvia quase tudo em Naviraí. 

E que continua com aquele espírito de quando ele era bastante jovem, com a 

mesma garra e com vontade de trabalhar, dando exemplo a toda comunidade 

e juventude que deveria se espelhar no Seu Apolônio e também começar a 
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sair da comodidade e trabalhar pelo seu próximo. Seu Apolônio na sua 

simplicidade ele segue àquilo que Cristo nos ensinou que a gente deve amar a 

Deus acima de tudo e ao nosso próximo como nós mesmos. E pelo trabalho 

desprendido que ele faz, cuidando da população deste bairro, ele dá a 

demonstração que é um cristão, uma pessoa temente a Deus e que trabalha 

pelo seu próximo. Parabenizou-o e parabenizou a comunidade do Harry 

Amorim por ter um líder dessa competência. Em seguida explicou a população 

sobre o projeto de emenda à lei orgânica que entrou hoje, que é fazer a 

redução do número de vereadores. Entendemos que na contenção de 

despesas e no rumo da moralidade, devemos manter no mínimo treze 

vereadores e não passar para quinze conforme o número da população, 

porque teria que construir mais salas na câmara porque não tem espaço 

físico, para acomodar os quinze vereadores, e assim aumentaria as despesas, 

chegando a quase dois milhões de reais por ano, com o aumento de 

vereadores. Como podemos ver a economia que fizemos, gastando menos, 

com o dinheiro revertido a favor da população, como a devolução que fizemos 

agora para o prefeito municipal, para que aplicasse na saúde municipal. Treze 

vereadores para população de cinquenta mil e poucos habitantes é o 

suficiente e dá conta do recado. Ele sabe que tem muita gente que quer 

quinze porque tem mais facilidade de se eleger, mas ele acha o contrário, 

porque quanto mais cadeiras disponíveis, mais difícil será a eleição, porque 

divide mais o voto e serão mais concorrentes. O projeto vai para as 

comissões para ser discutido entre os vereadores e se houver alguma 

emenda ou não, provavelmente dentro de uma ou duas sessões vem para a 

votação e poderemos decidir que Naviraí mantenha o número de treze 

vereadores nesta Casa. Falou ainda de outro requerimento que fez já algum 

tempo, solicitando quais os investimentos que teriam os projetos para a 

recuperação para contenção de águas pluviais do nosso município, que 

contemplava também as águas pluviais que descem aqui do Portinari para o 

Harry Amorim e Jardim Eldorado, e em fevereiro foi dado a resposta que já 

havia um projeto feito e estavam aguardando verbas para fazer. 

Infelizmente passou todo o ano e nada foi feito, as chuvas vieram e está o 

caos em nossa cidade; pelas falas de hoje se manteve até quieto, porque 

parece que Naviraí está um paraíso, mas na verdade está acontecendo uma 

erosão violenta no Bairro Paraíso, por falta de responsabilidade lá atrás 

quando a erosão começou e não foi contida, então é dinheiro público que vai 

embora e a população é que sofre. Mas, nós estamos aqui no trabalho de 
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fiscalizar e de legislar e estamos atentos ao que está acontecendo. 

Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS cumprimentou a todos e fez agradecimentos, primeiramente ao 

Presidente Benedito Missias, por sua disposição e por saber que várias vezes 

em outros mandatos, teve a vontade de levar o legislativo de encontro a 

sociedade naviraiense e nunca foi possível; agora na presidência não iria se 

abster e atender o pedido do Vereador Márcio Albino e todos os demais 

vereadores, porque pensa que o povo tem que participar também e nós temos 

o dever e a obrigação de ir onde está o povo. Agradeceu o Senhor Apolônio 

pelo trabalho incansável na busca da melhoria de qualidade de vida para a 

população de Naviraí e especificamente para o Bairro Harry Amorim; 

agradeceu ao Del, Gerente de Finanças pelas explicações e prestações de 

contas, onde com toda certeza irão verificar, porque a economia que foi 

feita no legislativo já mostra que esta Casa está sendo diferente, não é o 

que um ou outro está propagando; quando o povo participa começa a entender 

o papel do vereador, e até o presente momento ele tem visto os nobres 

vereadores correndo atrás de projeto e ajudar a administração, porque além 

de legislar e fiscalizar tem que colaborar para que a administração caminhe 

bem, porque o prefeito é um só, ele tem uma equipe, e de repente um 

gerente não está fazendo bem uma coisa e o nome do prefeito está indo para 

a lama, então temos que estar atentos. Falou que estes dias, levou um 

presidente de Bairro para Campo Grande para ver como é o trabalho dos 

Vereadores e Prefeito, e ele ouviu de um dos secretários falar que o Léo dá 

um trabalhão para eles por estar sempre buscando melhorias para Naviraí. É 

claro que os problemas existem, a questão da saúde é infinita e ela nunca vai 

ser cem por cento, perfeita; por isso ele nunca vai se deixar levar por 

críticas infundadas, por pensamento de uma pessoa que não tem o que fazer; 

então ele vai atrás para interagir politicamente com outras administrações 

para saber o que está dando certo para poder trazer para o nosso município, 

e como agente político vai estar sempre zelando para fazer o que é correto, 

que ético, o que é moral, o que é dentro da legalidade. Agradeceu a todos os 

moradores do Bairro Harry Amorim e todos que estiveram envolvidos nessa 

sessão itinerante, e que em outras oportunidades estarão indo de encontro a 

população em outros bairros; desejou boa noite a todos. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MARCIO ALBINO que 

cumprimentou a todos e disse que é com muita alegria que vê concretizado o 

pedido feito no mês de agosto para que pudéssemos estar presente através 

da câmara itinerante nos bairros, uma experiência nova, para mostrar que 

esta Casa de Leis quer fazer a diferença, quer estar junto do povo, e que 

está muito honrado de estar presente no Bairro Harry Amorim, onde já 

morou e trabalhou por muitos anos na Escola Odércio, e fica muito feliz por 

fazer a primeira reunião itinerante em um bairro tão importante da cidade. 

Falou que esta Casa de Leis trabalha em prol de todos os bairros e que 

recentemente conseguimos uma emenda parlamentar para o Bairro Eldorado 

com Vander Loubet. Foi feito também um pedido no gabinete do Marquinhos 

Trad para uma academia ao ar livre para o Bairro Jardim Progresso. Assinou 

também com alguns vereadores uma solicitação de um tempo maior para 

renegociar as dívidas do Harry Amorim. Mas, deixou claro que não está 

preocupado só com o Bairro Harry Amorim, mas com toda a cidade, tentando 

condições melhores de vida a população em geral. Falou que seu gabinete 

está aberto a toda população, e desejou boa noite. 

 

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

cumprimentou a todos e fez uma prestação desses oito meses de trabalho no 

legislativo, no tocante as emendas que buscamos. Falou das emendas 

conseguidas com Vander Loubet que é um dos deputados que mais investe em 

Naviraí e que mais traz recursos para o nosso município. Como a emenda para 

o Jardim Eldorado, muito importante por ser uma calamidade quando chove; 

que juntamente com o vice prefeito, o Jair Alves, conseguiram uma emenda 

com o Vander, para o término da pavimentação asfáltica do Sol Nascente, 

que será a segunda e última etapa, essa emenda é no valor de um milhão e 

quatrocentos mil. Conseguiram também uma emenda que estava parado por 

motivos burocráticos com o ex deputado Biffi, de trezentos e cinquenta mil; 

Falou da alteração da lei 144/2013, reabrindo o prazo para os moradores 

inadimplentes do Harry Amorim, para poder renegociar suas dívidas. E 

finalizando falou da caravana da saúde, dizendo que é muito bom, mas na 

verdade o que temos que ter é bom hospital e bons médicos sempre, para 

atender de fato nossa população, porque eles veem aqui, atendem e vão 

embora, então é paliativo, e nós precisamos de estrutura de fato, porque 

Naviraí merece muito mais, o povo paga imposto caro, e essa caravana vai 

gastar em torno de sessenta milhões, e às vezes fica para o município pagar, 

ficando uma situação constrangedora. Desejou boa noite a todos. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR que cumprimentou a todos e falou do PMAQ que é um tema 

que estamos acompanhando desde o inicio deste ano, fazendo reunião com a 

secretaria de saúde, discutindo os temas, levantando os dados, ouvindo as 

reivindicações dos PSFs e nesse meio tempo foi mandada a lei para a Câmara, 

e era o que faltava, porque existia o recurso oriundo do governo federal, que 

estava depositado e precisava de uma lei regulamentando, para que pudesse 

de fato destinar esse recurso em forma de incentivo para os trabalhadores 

das unidades da saúde básica. Isso aconteceu no decorrer deste ano, 

discutimos e aprovamos esta lei, agora essa notícia que veio através do 

vereador Fi da Paiol, muito nos alegra, porque isso significa valorização do 

servidor público. Muitas vezes nós lutamos aqui e defendemos em vários 

momentos outros temas e que são de interesse do servidor público, como a 

insalubridade, hora extra, enfim tantos outros temas que já levantamos aqui 

e quando nós vemos as coisas acontecerem efetivamente com os recursos 

serem destinados aos servidores, é motivo de alegria e comemoração, por 

ver a valorização do servidor público; e essa com certeza é uma das 

bandeiras que une a todos vereadores desta Casa. Então parabeniza a 

gerência de saúde, o prefeito pela atitude, aos vereadores, que estivemos 

cobrando e ajudando na tramitação de todo esse procedimento para chegar 

no dia de hoje e ter essa notícia que muito nos alegra. Gostaria de 

parabenizar mais uma vez a direção desta Casa de Leis, o Vereador Benedito 

Missias, Presidente pela atitude e por ter aceitado o pedido do Vereador 

Márcio Albino e assinado por outros vereadores, para realizar essas sessões 

itinerantes para estar perto das pessoas, e que essa seja a primeira de 

muitas que serão realizadas nos bairros da cidade num contato mais direto 

com a população de Naviraí. Falou que receberam as demandas do Senhor 

Apolônio referente ao Bairro Harry Amorim, e que foi feito expediente 

assinado por todos os vereadores e estaremos reforçando para 

conseguirmos grandes benefícios não só para o Harry, mas para todo o 

município de Naviraí. Comentou que falou com Dr. Klein que o orçamento que 

está sendo proposto pelo governo do Estado, salvo engano é na ordem de 

três milhões de reais, e que estão apenas três municípios em processo de 

renovação da concessão da Sanesul, e acredita que com o empenho dos 

vereadores e do executivo conseguiremos todos os investimentos que 

queremos da ordem desse orçamento do governo do Estado, estamos 

brigando, discutindo, levando nossas questões, questionando a diretoria da 



 

 

 

 

 

 13 

empresa, o secretário de obras, porque queremos defender nossa população. 

Nós fomos agraciados com a oportunidade de sermos vereadores para 

defender o interesse coletivo, mesmo cada vereador ter uma área que mais 

se identifica, mas algumas questões como a infraestrutura, servidor público, 

todos trabalham em prol para que tenha a probabilidade de que aconteça 

mais rápido. Não quer deixar de saudar o Presidente da Associação de 

Moradores do Jardim Progresso, Vanderlei que é um grande parceiro, e que 

tem andado junto com o Apolônio, com a união dos dois bairros, eles tem 

conseguido grandes feitos e sabemos do movimento que vocês fazem junto 

ao poder público na reivindicação de melhorias dos dois bairros, tem sido 

muito proveitoso. Aproveitou para falar do pedido de uma emenda 

parlamentar ao Zeca do PT, para executar um projeto que já existe da 

infraestrutura e estrutura da feira da lua, temos certeza que o ex 

governador Zeca não irá se furtar de apoiar, porque é uma das bandeiras que 

ele mais defende no plenário, que é a bandeira da agricultura familiar. 

Outros pleitos é a doação do terreno para a Associação de Moradores do 

Jardim Progresso, e tem defendido que todas as associações de moradores 

precisam ter um espaço de convivência, um espaço administrativo, a exemplo 

do que existe aqui no Harry Amorim e deve ser copiado por todos os bairros 

da cidade. Porque essas associações são os verdadeiros parceiros da 

administração pública, são pessoas voluntárias que dedicam boa parte do seu 

tempo a representar todos os moradores do seu bairro, isso é de 

fundamental importância e tem que ser apoiado. E também não poderia 

enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores e vereador do PT, deixar 

de prestar sua solidariedade ao Senador Delcídio do Amaral, seria muito 

ruim de sua parte não reconhecer os serviços que tem prestado para o nosso 

Município, mas não quer entrar no mérito do que fez ou deixou de fazer, 

porque todos nós estamos sujeitos a cometer erros, e quando os cometemos 

temos que pagar por eles, na vida e na política é assim que funciona, mas não 

pode diante de um erro de quem quer que seja apagar toda a história que 

tem como pessoa pública, e para lembrar de maneira bem simples o nível de 

investimento e dedicação que o senador Delcídio teve com o nosso município, 

são oito milhões de reais para construção de quatrocentos e setenta e cinco 

casas do Vila Nova, mais um milhão e cem reais destinados para ampliação do 

Aeroporto, mais um milhão de reais para conclusão das obras do balneário 

municipal, um milhão de reais recentemente e as obras já iniciaram da 

ciclovia que leva do trevo dos tucanos até a Universidade Federal e da 

Avenida Caarapó até a indústria JBS, então seria injusto de sua parte não 
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reconhecer, não entra no mérito do que fez ou deixou de fazer, se errou vai 

ter que pagar pelo seu erro, mas não pode deixar de prestar sua 

solidariedade ao senador que muito fez pelo nosso Estado e que muito fez 

pelo nosso município e que infelizmente nos entristece o fato ocorrido, 

porque era uma pessoa que vinha atuando fortemente na liberação dos 

recursos das emendas parlamentares travadas de 2013/2014 que beneficiam 

todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, e para finalizar falou 

que foi liberado mediante articulação do Senador Delcidio e do Deputado 

Federal Vander, verba na ordem de um milhão e cem mil reais para a rede de 

esgoto sanitário do Varjão, recurso oriundo da FUNASA e foi o único 

município que conseguiu ser destravado a título da atuação parlamentar do 

Senador Delcidio e do Deputado Federal Vander, então presta sua 

solidariedade sem concordar com qualquer erro que tenha cometido, mas 

reconhecendo os serviços que prestou ao nosso município e nosso Estado.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO cumprimentou a todos e fez um convite as pessoas que estão aptas a 

doarem sangue, que se encaminhem ao Hemosul no dia quatro e no dia cinco 

na Caravana da Saúde. E discordando do Vereador Josias, falou que a 

caravana não é paliativa, é uma coisa séria, porque cirurgia de cataratas é 

definitivo, não é paliativo, lógico que o vereador tem todo o direito de 

colocar suas palavras, mas o Governador Reinaldo Azambuja tem feito um 

esforço muito grande e cumprido sua palavra quando disse que iria cuidar da 

saúde, e já foram atendidos vários municípios. Naviraí é um município chave, 

e receberá outros municípios para serem atendidos na caravana, e serão 

cinco mil atendimentos com cirurgias definitivas. Comentou que fica 

contente, mas sabe que não acaba com a demanda, porque todos os dias 

nascem pessoas e todos os dias as pessoas estão ficando mais velhas. Mas 

acredita que se tiver um cuidado como o nosso governador, que está 

cuidando da saúde, provavelmente teremos dias melhores. Aproveitou para 

agradecer ao Senhor Apolônio e desejou que Deus o abençõe e a sua família, 

e parabenizou-o pelo trabalho desenvolvido no bairro Harry. Lembrou a 

todos, que no dia quatro de dezembro, estará presente o ônibus da justiça 

itinerante, ofertado pela caravana da saúde. Agradeceu a Deus, a sua família 

e falou que foi muito bom participar dessa sessão e espera que tenham 

outras sessões em outros bairros, para que as pessoas conheçam o trabalho 

dos vereadores in loco. 
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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. 

 

CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO HARRY AMORIM COSTA, aos trinta 

dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze.  


