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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/04/2016 

 

 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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: Donizete Nogueira Pinto e Manoel Messias de Assis; estando ainda 

presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Deoclécio Ricardo Zeni, 

Dejalma Marques de Oliveira, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Alexandre Orion 

Reginato, Márcio André Scarlassara e Luiz Carlos Garcia. Em seguida o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura de um 

texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

expediente - ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e oito de março 

do ano de dois mil e dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares 

na secretaria da Casa.  

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 22/2016 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 outas 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. 

 

Projeto de Lei nº 23/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 

2017 e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao 
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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 10/2016 de autoria do Vereador Dejalma 

Marques de Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando informações a 

respeito da existência de processo licitatório para serviços de 

manutenção do climatizador de ar, que está instalado na sala de espera do 

CEM - Centro de Especialidades Médicas, localizado na Avenida Ponta 

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

 

Pedido de Informação nº 11/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Cesar 

Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, solicitando 

que seja informado a esta Casa de Leis a respeito das providências que 

foram adotadas por esta Gerência em relação à Indicação de N.º 

351/2015 de autoria deste vereador indicando a realização da parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado para a abertura de novas turmas 

do Curso Prófuncionário visando atender os servidores municipais que 

ainda não tiveram a oportunidade de realizar o referido curso. Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 35/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino, Claudio 

Cezar Paulino da Silva e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Senhor Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e 

Cultura, requerendo informação sobre qual será a data de entrega das 

salas dos professores das escolas municipais Milton Dias Porto, Odércio 

Nunes de Matos, José Martins Flores, José Carlos da Silva, Maria de 

Lourdes Aquino Sotana e Marechal Rondon, que estão paradas há mais de 

anos, sem possibilidade de uso. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 36/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, requerendo o valor total economizado durante os meses 

de funcionamento da prefeitura com meio expediente, discriminando os 

seguintes itens: energia, combustível e horas extras. Outrossim, 

solicitamos o posicionamento da administração municipal quanto ao 

custo/benefício da manutenção do referido horário, já que grande parte 

dos munícipes, usuários dos serviços públicos municipais, nos procuram 

para fazer reclamações. Que sejam informados também os valores dos 

itens acima citados, em relação aos meses de expediente normal. Logo 

após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 39/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, requerendo que sejam 

enviados para este Parlamentar os valores de verbas conquistadas através 

de emendas parlamentares para a saúde. Que sejam nominados todos os 

parlamentares e os valores destinados por cada um, de fevereiro de 2015 

até a presente data. Sendo somente os valores das emendas 

parlamentares que já entraram na conta do município, e não os que ainda 

estão em processo de liberação. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 40/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

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

Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo informações sobre o 

planejamento para a construção, neste ano, dos abrigos dos moto-

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

 

Requerimento nº 42/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Cesar Martins da 

Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, requerendo 

informações acerca do número de vagas existentes nas creches 
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municipais, o número de crianças que aguardam na fila de espera e a 

respectiva ordem de classificação. Outrossim, solicitamos que as 

respectivas informações sejam disponibilizadas no Portal da 

Transparência da prefeitura, discriminando o total de vagas existentes 

(ocupadas ou não), as respectivas creches, e a lista de espera para cada 

uma delas, com a devida ordem de classificação, propiciando ampla 

acessibilidade a todos os cidadãos. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 61/2016 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 que providencie o mais breve 

possível, a construção de quebra molas na Rua Benjamim Domingues, no 

Bairro Odércio Nunes de Matos, entre as ruas Hilda e Glória. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 67/2016 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, indicando que seja feito o recapeamento da 

Rua Natália Teixeira Del Colli, em toda sua extensão. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 68/2016 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 sejam 

colocadas placas com o nome das ruas no bairro Cidade Jardim II. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 69/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, o Senhor 

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

seja feita na Rua João Rigonato, defronte do viveiro de mudas da GEBIO 

(Grupo de Estudos em Proteção a Biodiversidade), uma cobertura com 

assentos.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 70/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Sérgio Vieira Valério, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que os semáforos 

permaneçam ativos, no máximo, até as 21:00 horas. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 71/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

Edis; expediente endereçado ao Senhor Cesar Martins da Foncêca, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja feita a 

reforma dos banheiros das escolas Milton Dias Porto e Marechal Rondon. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 72/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

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 feita uma operação tapa-buracos, na Rua Hortência, esquina com 

a Avenida Vicente Marques, no bairro Sol Nascente. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 73/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 
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Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, o Senhor 

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

seja viabilizado o recapeamento no prolongamento da Rua Honório João da 

Silva, bem como seja realizada a operação tapa-buracos nas ruas do 

bairro Varjão. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 74/2016 de autoria dos Vereadores Josias de Carvalho, 

Claudio Cezar Paulino da Silva e Marcio  

Albino; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja feito o 

conserto da máquina de Raio X do Centro de Especialidades Médicas - 

CEM, do município de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 75/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Senhor Cesar Martins da Fonsêca, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja iniciado no 

menor prazo possível, a execução do Projeto Intervenção nas Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 76/2016 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 providenciado um refrigerador para suprir as 

necessidades da capela mortuária, e também a reparação da iluminação 

interna e externa da mesma. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 77/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja realizada a 

construção de uma rotatória na Avenida Amélia Fukuda, na esquina com a 

Rua Palmeira. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 11/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques 

de Oliveira e outros edis; expediente endereçado aos familiares da 

Senhora Cleria Schnorr Elias, apresentando nossas mais sinceras 

condolências à família enlutada, pelo falecimento da Senhora Cleria 

Schnorr Elias, ocorrido no dia 04 de Abril do corrente ano, deixando seu 

esposo, familiares e amigos. Sua ausência deixa nostalgia entre seus 

familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, principalmente, ao 

seu esposo e filhos nossas sinceras condolências. Colocamo-nos a 

disposição e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados, 

desejando que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 

primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a Senhora Cleria, 

descanse em paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Ordem do Dia 

 

Votação dos Projetos: 

 

Projeto de Lei nº 14/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.340 de 14 de 

setembro de 2007, que “Autoriza a doação dos lotes 03 e 04 da quadra 

nº 32, localizada no Jardim Paraíso, para João Valentim de Abreu”, dá 

outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em 

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

o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 16/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.646 de 03 de julho de 2012, que “Autoriza a 

doação de área de terras localizada no Distrito Industrial com 

1.561,80m², denominada Lote 04 da Quadra “U”, para Moacyr 

Toshimitsu Maekawa”, e dá outras providências. Foi apresentado Parecer 

das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e da Comissão de 

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

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

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

unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 17/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.664 de 16 de outubro de 2012, que “Autoriza a 

doação de área de terras com 4.037,88m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 03 da Quadra “R”, para Lenilson Paulino”, e 

dá outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, 

ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi 

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

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

 

Projeto de Lei nº 18/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.739 de 26 de junho de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras, medindo 1.376,33m², localizada no Distrito 

Industrial, para a empresa A.C. MAITAN – ME”, e dá outras 

providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em 

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

o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 19/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.751 de 17 de julho de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras com 3.107,36m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 03 da Quadra “P”, para a empresa Felipe e 
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Queiroz Produtos Alimentícios Ltda ME e dá outras providências. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e 

da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foi colocado em primeira e única discussão. 

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

aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 20/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.767 de 04 de setembro de 2013, que “Autoriza 

a doação de área de terras, medindo 750,20m², determinada pelo Lote 

04 da Quadra W, localizada no Distrito Industrial, para a empresa G. 

Alexandre da Silva Souza-ME”, e dá outras providências. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e 

da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foi colocado em primeira e única discussão. 

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

aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 21/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.691 de 12 de março de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras, medindo 3.003,35m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 02 da Quadra W, para a empresa Açoarte 

Estruturas Metálicas Eireli”. Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, 

ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi 

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

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

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Antônio Carlos Klein, que cumprimentou a 

todos e começou falando sobre alguns assuntos desta sessão, no sentido 

de dizer a população que esta Câmara está trabalhando, e que vem 
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buscando o resgate da credibilidade da política em nossa cidade desde 

que aqui entraram. E nós vemos que o maior problema da população, 

tirando a questão sempre presente da educação, da saúde e da segurança, 

é a falta de geração de empregos. Estamos vivemos momentos difíceis; 

temos um parque industrial totalmente abandonado, sem infraestrutura 

adequada para que uma empresa possa se instalar e desenvolver suas 

atividades, mas um passo grande foi dado, primeiro com a CPI, com o 

levantamento dos lotes e terrenos doados e que não estavam sendo 

utilizados de acordo com os critérios da lei de doação, e partir de então 

com a mudança da gerência de desenvolvimento social e econômico, é que 

as coisas começaram a caminhar em nossa cidade, onde vários lotes já 

foram devolvidos com iniciativa do próprio empresário que não construiu e 

vários outros estão sendo retomados através dos projetos que aqui foram 

aprovados, então vemos que existe um pensamento no sentido de 

melhorarmos a geração de empregos de nossa cidade. Na sessão passada 

fez uma indicação para que se fizessem estudos junto às margens da 

rodovia BR 163 no sentido do Rio Amambaí até as proximidades da Polícia 

Rodoviária Federal de ambos os lados, com a construção de via marginal, 

para que fosse também instalado o novo parque industrial em nossa 

cidade; nos dias de hoje as indústrias e empresas procuram se instalar às 

margens das rodovias, porque proporcionam maior facilidade de logística 

de transporte de chegada e saída de mercadorias, assim como dá maior 

visibilidade às empresas, porque a rodovia tem constantemente pessoas 

indo e vindo, pessoas que saem do sul do Brasil e vão para o norte do 

Brasil, passando por Naviraí pela BR 163, então é necessário ter 

pensamento de progresso para Naviraí com geração efetiva de empregos 

para as pessoas viverem com dignidade. Então sempre estará buscando 

soluções e apoiando iniciativas que tragam maior geração de emprego para 

nossa cidade. Fica aqui seu compromisso de continuar trabalhando por 

Naviraí e desejou boa noite a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou a todos e agradeceu a presença do Senhor Altevir Nunes, 

radialista, que sempre está presente nas sessões e deixando os cidadãos 

bem informados através do jornalismo feito com imparcialidade, 
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competência e com muita responsabilidade, então deixa aqui registrado 

sua admiração. Primeiramente falou que vale a pena fazer um trabalho 

com seriedade nesta Casa de Leis, vale a pena quando abordamos temas 

que julgamos serem importantes para a população de Naviraí, e colocamos 

nosso mandato em função das pessoas. Nós tivemos recentemente aqui a 

realização da primeira audiência pública no nosso município, para tratar de 

agricultura familiar e reforma agrária, onde tivemos a participação de 

inúmeros pequenos agricultores, tanto assentados ou quanto agricultores 

tradicionais, representantes do poder público assumindo compromisso 

com essas pessoas, tivemos representantes dos acampamentos que estão 

no nosso município reivindicando o seu direito, ao seu pedaço de chão para 

poder produzir um alimento de qualidade que vem para as nossas mesas. E 

quando fazemos isso, fazemos acreditando de fato que é um tema que 

precisa ser defendido, porque sempre defende a pluralidade de ideias, de 

pensamentos. Temos aqui vereadores de diversos setores de nossa 

cidade, cada um com um entendimento mais apurado em determinado 

assunto e que fazem a defesa de diversos assuntos aqui, isso é 

fundamental, nós pegamos esta questão, dentre outras e fazemos a 

defesa. Então disse que defende sim, a implantação de assentamentos no 

nosso município, porque temos dados que comprovam que os municípios que 

investiram na implantação de assentamentos, melhoraram a qualidade de 

vida, o IDH, o produto interno bruto, a geração de emprego, arrecadação 

de impostos, e melhora consequentemente os investimentos na saúde e 

educação. É isso que nós precisamos no nosso município, fomentar toda a 

cadeia produtiva, seja via empresário, via comércio, seja via agricultura, 

todos precisam ser debatidos com responsabilidade, com franqueza e com 

clareza nesta Casa de Leis. Falou que na semana passada foi assinado um 

decreto pela presidente Dilma desapropriando mais de cinquenta e seis 

mil hectares no nosso País, trinta e cinco mil destinados a reforma 

agrária, a constituição de novos assentamentos, para atender as pessoas 

que estão embaixo de barracos de lona há dez anos, reivindicando o 

direito à terra. Isso se deve a nossa mobilização. Quando colocamos o 

assunto em pauta e tem pessoas que defenda ou que discorda, isso é 

salutar para o debate. Então, sempre estará discutindo, porque os 

assuntos precisam sair das gavetas, para serem colocados em cima das 
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mesas, para serem debatidos e é isso que temos buscado fazer em 

relação à agricultura familiar e a reforma agrária. Falou também da 

grande mobilização na última semana, dia dois de abril, sobre o 

encerramento do prazo de filiações partidárias para os que pretendem e 

almejam disputar um mandato público neste ano de 2016. O jogo 

democrático é a consolidação da nossa democracia, e passa 

necessariamente pelos partidos políticos que estão constituídos, e passa 

por homens e mulheres corajosos que se dispõem a colocar seu nome a 

disposição, à apreciação popular num momento tão difícil em que a gente 

vive. E o Partido dos Trabalhadores não é diferente, também tem o seu 

projeto, um quadro de pessoas valentes que querem disputar essa eleição, 

não para ser mais um, mas para contribuir com os movimentos sociais, 

para defender de fato a população do nosso município de um modo geral. 

Naviraí precisa que toda a classe política, toda sociedade civil organizada, 

participem diretamente dessa discussão, agora é a hora de dizer os rumos 

que Naviraí precisa tomar e isso passa necessariamente pela mobilização 

da sociedade e pela mobilização dos partidos políticos. Falou que o Partido 

dos Trabalhadores está à disposição da sociedade. Comentou ainda sobre 

os elogios feitos nessa sessão, das pastas que foram substituídas, como a 

gerência de educação, ocupada hoje pelo professor César e a pasta de 

desenvolvimento econômico, ocupada hoje pela professora Valdenice, e 

aproveitou para registrar que o Professor César é um militante membro 

da executiva do PT em Naviraí, assim como ele é, que representa aqui a 

população e tenta fazer seu trabalho com seriedade neste parlamento, e a 

professora Valdenice também foi criada no PT, teve a sua formação 

política dentro do PT e ajudou a construir a história do partido nesse 

município, e disse que não vai permitir que essa história, seja manchada, 

seja qual for o motivo. Somos pessoas de bem, pessoas honradas, que 

estamos à frente deste partido e temos contribuído para a construção e 

desenvolvimento do nosso município e vamos continuar seja nesse 

parlamento, seja no executivo, seja nas gerências municipais, seja através 

dos movimentos sociais, todos podem contar sempre com Partido dos 

Trabalhadores de Naviraí. 
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Com a palavra o Vereador Claudio César Paulino da Silva, que 

cumprimentou a todos, e comentou estar feliz por falar de pessoas que 

contribuem com o trabalho de Naviraí, como o gerente de Educação, mas 

quer também deixar registrado o grande trabalho feito pela Aninha, que 

muito contribuiu, com reformas de creches e escolas e sempre tentando 

fazer o melhor, com empenho e dedicação na educação de Naviraí. E disse 

que o vereador quando vem aqui criticar, é porque não estão atendendo as 

solicitações e reivindicações da população. Mas quando elogia é porque as 

coisas estão encaminhando de acordo, para melhorar a situação do nosso 

município.  

 

Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que cumprimentou a 

todos, e disse que em respeito a Senhora Aninha aqui presente, que se 

inscreveu para falar na tribuna, porque sabe que veio para ouvir falar do 

Deputado Onevan de Matos, que sempre trabalhou com carinho por esta 

cidade onde reside e tem um amor muito grande por Naviraí, onde 

conseguiu trinta mil reais para o CIEI – Mamãe Zezé, vinte mil reais para 

a Creche Eva de Moraes, vinte mil para a Vera Brida, cinquenta mil para a 

saúde, cinco mil reais para a feira da Lua, cinquenta mil reais para UEMS, 

estas são algumas das emendas que o deputado Onevan destinou para 

Naviraí, assim como muitas outras, onde irá falar em outras sessões. 

Falou ainda do seu trabalho como vereador, e que conhece Naviraí há 

trinta anos, quando não existia ainda nem os bairros, então ele sabe das 

necessidades da população, e fica muito feliz de ter essa oportunidade de 

fiscalizar e participar com as leis, sendo vereador, onde está fazendo a 

sua parte e espera que a população entenda a limitação do vereador, 

porque ele não tem o poder de ir e fazer o que as pessoas pedem, mas 

conseguimos ser atendidos em alguns pedidos, como uma solicitação dos 

moradores referente ao Cia Portal, referente as ruas cheias de buracos, 

principalmente na Rua Hortência e em muitas outras ruas da cidade, e 

prontamente fomos atendidos pelo Senhor Denilson. Então cada vereador 

faz um pouco e assim vamos conseguir atender os anseios da população; 

acredita que no futuro poderá administrar essa cidade e é com orgulho 

que toma posse dessa condição. Agradeceu a Deus e desejou boa noite a 

todos. 
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Com a palavra o Vereador Márcio Albino, cumprimentou a todos e disse 

que os vereadores estão sempre preocupados em fazer o que é melhor 

para a sociedade. Falou que por esses dias leu nas redes sociais as 

pessoas parabenizando apenas dois vereadores como se só eles que 

trabalham por Naviraí, e que não cita os nomes por ética. Mas, quer 

deixar claro para a população de Naviraí que todos os vereadores 

trabalham com afinco, mas alguns vereadores têm prioridade e os seus 

pedidos são atendidos prontamente; infelizmente a política é assim. Mas 

deixa claro que quando o prefeito deixa de atender as solicitações de 

alguns vereadores, ele está deixando de atender a população. Comentou 

ainda sobre o seu compromisso com a educação, onde tem lutado para que 

seja uma das melhores do Estado como já foi no passado e acredita que 

iremos atingir esse objetivo. Mas acredita que está desempenhando bem 

o seu papel para o qual foi eleito, que é fiscalizar e trabalhar em prol de 

uma sociedade melhor, seja na educação, seja no esporte ou na saúde, mas 

sempre tentando fazer o que é melhor para a população. Falou ainda de 

algumas emendas parlamentares do Deputado Júnior Mochi para o nosso 

município e já de antemão agradeceu por essa disposição em atender esse 

vereador. Colocou-se a disposição de todo cidadão de Naviraí e desejou 

boa noite.  

 

Com a palavra o Vereador Josias de Carvalho, que cumprimentou a todos, 

e disse ter ficado no Partido dos Trabalhadores durante doze anos, mas 

que agora está no PRB e é o presidente da executiva municipal em Naviraí, 

e quem quiser se filiar neste partido será muito bem vindo. Fez um 

questionamento sobre o Raio X da Assistência Social, que está quebrado 

há mais de cinco meses, assim com um climatizador, e disse ser uma 

vergonha. Perguntou onde está a gerência de saúde que não está 

fiscalizando os postos de saúde e o hospital municipal? Porque existe 

muita reclamação e fica indignado, porque as pessoas pagam seus 

impostos. Onde o prefeito está usando esse dinheiro? Porque o dinheiro 

pertence ao povo, e tem que ser recompensado pela contribuição, tem que 

haver uma assistência para as pessoas que precisam e necessitam; os 

vereadores estão aqui para fazer leis, cobrar, fiscalizar e muitas vezes 
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gritar para serem ouvidos, porque é o que a população gostaria de fazer, 

mas não tem acesso ao prefeito, então os vereadores tem que fazer por 

eles, por serem os representantes legais do povo; então afirma que 

enquanto for vereador, estará cobrando a esta gestão para que atenda o 

povo com dignidade. Desejou boa noite a todos. 

 

Não havendo mais nada 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 quatro dias do mês de abril do ano de 

dois mil e dezesseis.  

 


