
ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/02/2016 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro 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: 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. 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 sexta sessão 

extraordinária do dia quinze de dezembro, ata da sétima 

extraordinária do dia dezesseis de dezembro, ata da oitava sessão 

extraordinária do dia vinte e um de dezembro, todos do ano de dois e 

quinze, se encontram à disposição dos Nobres Pares na secretaria da 

Casa. Do Ministério da Defesa, 17º Regimento de Cavalaria 

Mecanizada, ofício nº 2, terceira sessão 17º Rcmec destinado ao 

Presidente desta Casa e aos Nobres Edis solicitantes Marcio André 

Scarlassara e Manoel Messias de Assis, confirmando a participação 

deste regimento no combate a proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti neste município, trabalhos este gerenciado pelo executivo 

municipal mediante a algumas medidas solicitadas.   

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 01/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que 

em súmula: Dispõe sobre a autorização, comercialização, propaganda e 

consumo de bebida alcoólica em eventos esportivos nos estádios de 

futebol e arenas esportivas localizadas no Município de Naviraí, e dá 

outras providências.  



Projeto de Lei nº 01/2016 de autoria do Executivo Municipal, que 

em súmula: Revoga o Artigo 19 da Lei n° 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.  
 

Projeto de Lei nº 02/2016 de autoria do Executivo Municipal, que 

em súmula: Revoga a Lei n° 1.6936, de 12 de março de 2013, que 

“Autoriza a doação de área de terras com 1.595,61m², localizada no 

Distrito Industrial denominada Lote 04-A da Quadra “V”, para a 

empresa Brambila & Brambila Ltda-EPP”. 

 

Projeto de Lei nº 03/2016 de autoria do Executivo Municipal, que 

em súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio e/ou 

Termo de Colaboração, para o exercício financeiro de 2016, com o CEN 

– Clube Esportivo Naviraiense, e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 04/2016 de autoria do Executivo Municipal, que 

em súmula: Incorpora ao perímetro urbano, área de terras medindo 

9.394,52m², de propriedade do Município de Naviraí, e dá outras 

providências. 

 

Projeto de Lei nº 06/2016 de autoria do Executivo Municipal, que 

em súmula: Altera a redação do artigo 4º, § 2º, artigo 5º, § 3º e artigo 

10, incisos I e II, da Lei n° 1.963 de 09 de dezembro de 2015, que 

“Institui o Programa de Recuperação de Créditos Mora Legal, no 

âmbito do Poder Executivo Municipal”, e dá outras providências.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 1/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, requerendo que seja providenciada a remoção 

dos redutores de velocidade na Avenida Amélia Fukuda, próximos aos 



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

após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 2/2016 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, requerendo cópia 

dos projetos, contendo informações como valor e duração, das 

seguintes obras, que estão em andamento em nosso município: praça do 

bairro BNH, ciclovia no prolongamento da avenida Caarapó, 

asfaltamento no bairro Odércio de Matos e duplicação da via de 

entrada ao bairro BNH, ou seja, Rua André Rodrigues.  Em seguida o 

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

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 4/2016 de autoria do Vereador Márcio  Albino; 

expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal 

de Educação e Cultura, requerendo informações sobre as vagas puras 

dos Extratos de Contrato de Trabalho que verificamos no Diário Oficial 

dos Municípios do Mato Grosso do Sul, que estão em destaque, anexo a 

essa proposição. Nossas indagações são quando e de que forma surgiram 

essas vagas que estão em destaque?(através de criação de novas 

turmas, através de vacância por meio de aposentadoria, morte,etc.). Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 1/2016 de autoria do Vereador Benedito 

Missias de Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando Informações sobre o 

aumento salarial dos funcionários públicos da prefeitura, tendo em vista 

que janeiro é o mês base de reajuste dessa categoria.. Em seguida o 

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

foi aprovado por unanimidade. 

 



Indicação nº 1/2016 de autoria dos Vereadores Marcio Albino e 

Alexandre Orion Reginato; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Deputado Estadual Senhor Oswaldo Mochi Junior, com cópia para ao 

Excelentíssimo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

Senhor Silvio César Maluf, indicando a reforma e ampliação do prédio 

do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí.. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 1/2016 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Donizete Nogueira Pinto; expediente endereçado à 

Família Camargo e Pinheiro, apresentando nossas mais sinceras 

condolências à família enlutada, pelo falecimento da senhora Maisa 

Monalisa Roberta Larissa Gleide Lorem Ferreira Pinheiro Camargo, 

ocorrido no dia 25 de janeiro do corrente ano. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 2/2016 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueiera Pinto e outros Edis; expediente endereçado à senhora Célia 

Regina Barbosa, senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa e família, 

apresentando as nossas condolências pelo falecimento do esposo e pai o 

senhor Jari de Souza Barbosa, ocorrido em Dourados, no dia 26 de 

janeiro do corrente ano.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LEANDRO PERES DE 

MATOS, PREFEITO MUNICIPAL, inicialmente cumprimentou a todos 

e agradeceu a oportunidade de estar novamente presente a esta Casa 

de Leis, principalmente por ser a primeira sessão ordinária, local onde 

lhe remete muitas recordações positivas e de grande aprendizado. 

Posteriormente fez um breve balanço do seu mandato como chefe do 



governo municipal e diz acreditar que teremos um ano muito difícil e no 

seu entendimento, alguns denunciadores profissionais estão sempre 

tumultuando os bons trabalhos desenvolvidos pelo executivo municipal, 

que sempre visa atender os anseios da população na sua maior 

abrangência possível. Ainda entende que nestes três anos de mandatos, 

apesar das inúmeras dificuldades apresentadas o saldo ainda é muito 

positivo em todas as secretarias, mas algumas situações ainda fogem da 

alçada deste prefeito, como os estragos que as torrenciais chuvas vêm 

causando em todo o estado do Mato Grosso do Sul, principalmente em 

nosso município. Agradeceu a presença assídua dos Nobres Edis no 

acompanhamento dos trabalhos realizados no sentido de combater os 

estragos provocados pelas fortes chuvas que assolaram o município 

nestes últimos três meses, agradeceu ainda o empenho dos empresários 

que sempre estiveram apoiando incondicionalmente os trabalhos 

realizados pelas máquinas no sentido de reconstruir os estragos 

causados, sendo o principal o enorme buraco na região entre a Vila Alta 

e Paraíso Quatro, inclusive com aparições em mídia nacional de maneira 

negativa, mas todos estes estragos nos resultaram em um saldo 

positivo, pois o estado foi alertado e depois de inúmeras viagens e 

cobranças da secretaria de obras, o governo do estado nos enviou uma 

equipe que já esta montando um canteiro de obras naquela localidade, 

visando trabalhar corretamente com a drenagem de todo Paraíso 

Quatro e Vila Alta, com uma obra orçada em mais de seis milhões de 

reais. Lembrou ainda que esta em andamento a licitação da 

pavimentação asfáltica dos bairros Vila Alta e Paraíso Quatro, entendo 

assim que o maior problema desta cidade já esta sendo resolvido por 

conta das fortes chuvas que assolaram o nosso município, sendo assim o 

estado teve que aplicar os seus recursos aqui devido ao estado de 

calamidade que se encontrava. Ainda ressaltou que o chefe do executivo 

municipal tem ouvido e acompanhado os representantes de bairro 

sempre que procurado, no sentido de analisar e resolver da melhor 

satisfatória os problemas que este representante nos apresenta 

mediante a solicitação dos munícipes. Resumindo esclareceu que apesar 

das grandes quantidades pluviométricas previstas para este mês, os 

trabalhos em toda cidade estarão a todo vapor sempre que a chuva 



deixar, inclusive convidou os Nobres Edis para que no sábado e domingo 

após o carnaval, dez equipes estarão percorrendo toda a cidade com 

objetivo de tapar os buracos oriundos pelas frequentes chuvas em 

nossa cidade. Agradeceu os Nobres Edis desta Casa de Leis pelo vultoso 

valor devolvido ao executivo municipal, acreditando ser um dos maiores 

valores proporcionalmente devolvido entre todos os municípios 

brasileiros, sendo prontamente aplicada no recurso destinado a saúde 

dos munícipes e ainda solicitou aos Nobres Edis que mantenham este 

apoio ao prefeito municipal no sentido de melhor atender os munícipes 

quanto à questão é saúde pública. Ainda no seu entendimento há muitos 

fatos falsos implantados por desocupados, semeando falácias em nome 

do chefe do executivo municipal no sentido de tumultuar a boa 

administração, apesar de tudo pede crédito aos Nobres Edis, pois 

entende ser um ano muito difícil para governar e com certeza muita 

obras nos mais diversos bairros serão concluídos, observando que temos 

uma lista de prioridades para execução das obras, logo todos serão 

atendidos, mas cada um em seu tempo certo. Esta lista de prioridade 

engloba as drenagens das avenidas Amélia Fukuda e Campo Grande, 

resolvendo os problemas da rua Pércio Antunes, o asfaltamento 

completo do Bairro Sol Nascente, Bairro Oasis, Avenida Tarumã e 

prolongamento, Jardim Paraíso, lembrando que os deputados Carlos 

Marum, Geraldo Resende e Hélio Mandeta já destinaram de suas 

respectivas emenda algumas pavimentações na localidade, objetivando a 

pavimentação completa do Jardim Paraíso I, II  e III, no Jardim 

Eldorado, sendo uma solicitação do vereador Josias de Carvalho, sendo 

que a melhor notícia é que houve a autorização da execução dos 

projetos executivos por parte da governadoria e posteriormente será 

autorizada a licitações das sete obras prioritárias deste governo 

municipal. Lembrou ainda que a concessão da Sanesul está em pleno 

andamento, à pista de Skate já esta com a ordem de serviço autorizado 

e a empresa construtora nos garantiu que com a chegada do período de 

estiagem, em quarenta dias entrega o complexo pronto para o uso. 

Solicitou ainda apoio dos Nobres Pares para a campanha no combate ao 

mosquito Aedes Aegypti, sendo que lançaremos uma gincana nas escolas, 

como foi feito no primeiro ano do mandato, onde mais de setenta pneus 



de tratores e muitos outros itens que serviam de criadouro e depósito 

das larvas foram coletados, trazendo resultados positivos para todo 

município, além de uma grande campanha de conscientização junto à 

população. E finalizou que mesmo diante das dificuldades se encontra a 

disposição e afirma com certeza que o nosso município é hoje o que tem 

a maior quantidade de obras em andamento, ainda temos a melhor 

Saúde do estado e cobra do estado a responsabilidade para assumir a 

sua parte, sendo assim almejaremos para a melhor Saúde do País, 

lembrou ainda que a vinda da caravana da saúde para o nosso município 

trouxe muitos benefícios aos munícipes e população das adjacências ano 

nosso município, principalmente na área oftalmológica, logo cobra mais 

participação do estado já que o nosso município atende toda região do 

Conesul e até estrangeiros. E com certeza por ser o ultimo ano de seu 

mandato irá trabalhar com afinco sempre em busca do melhor aos 

munícipes, expondo sempre a verdade. E para finalizar se coloca a 

disposição para atender a todos sempre que possível e agradeceu a 

oportunidade de mais uma vez estar nesta Casa de Leis, prometendo 

muito empenho e ainda esclareceu que a sua equipe é pau para toda 

obra, e os componentes não medem esforços para o bem estar da 

população, agradeceu ainda os diretores do naviraiense pela coragem 

nesta empreitada de conduzir a equipe nesta temporada e entende 

ainda que Naviraí necessita do Clube Esportivo Naviraiense, equipe esta 

que leva o nome da cidade ao cenário nacional e internacional. E por fim 

desejou uma boa noite a todos em especial aos Nobres Edis.      

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES 

DE OLIVEIRA, cumprimentou a população de Naviraí e a todos os 

presentes, em especial os presidentes de bairros presentes, sendo eles 

quem auxilia este Nobre Par na condução de uma vereança voltada aos 

munícipes e ainda a todos os secretários do governo municipal e por fim 

os integrantes da diretoria do Clube Esportivo Naviraiense. Ainda se 

declarou ser um eterno apoiador de todos os esportes e exaltou a 

coragem destes diretores no sentido de assumirem este clube diante da 

redução dos valores hoje apresentados e no seu entendimento, apoiará 

incondicionalmente todas as modalidades esportivas sempre que os 



projetos tramitarem nesta Casa de Leis, já que a população carece de 

lazer. Alertou ainda o chefe do executivo no sentido que os moradores 

das fazendas circunvizinhas quanto às condições de tráfego das 

estradas, sendo que as aulas estão para retornarem e também para o 

próprio deslocamento dos moradores, situação esta causada pelas 

fortes chuvas que estão castigando o nosso município, relatou ainda que 

em conversa com os responsáveis pela secretaria de obras, os mesmos 

garantiram que os estudantes não deixarão de estudar e as 

providências já estão sendo tomadas. E por fim agradeceu e desejou 

boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO, saudou a todos e agradeceu a Deus pela vida, e se declarou ser 

a favor do futebol, logo a destinação dos valores ao time da CEN será 

sempre favorável, já que no seu entendimento esta equipe trás 

inúmeros benefícios a cidade e muitas alegrias aos munícipes, inclusive, 

há pessoas que precisam desta movimentação futebolística para levar 

um sustento extra para sua própria casa. Sabendo que estes valores 

destinados a CEN serão gastos exclusivamente com os atletas de base, 

formando ainda atletas e cidadãos em nossa sociedade. Alertou ainda 

assuntos referentes ao trabalho oferecido pela Guarda Mirim Municipal 

onde o atual responsável já nos relatou que não continuará no comando, 

onde temos que buscar um novo responsável para dar continuidade ao 

projeto Guarda Mirim Municipal. Afirmou ainda que como está vereador, 

ainda não teve férias, e no seu entendimento o município necessitava 

urgentemente do acompanhamento dos trabalhos deste Nobre Edil nas 

mais diversas áreas, como defesa civil, esporte, obras e outros, e tudo 

isso foi feito com muita satisfação, pois entende ser este uma das 

atribuições do parlamentar. Ainda no seu entendimento há muito a ser 

melhorado em nosso município, mas muitas outras positivas já estão 

consolidadas e temos que observar que houve a melhora, é muito fácil 

criticarmos o que de errado está à vista, como os enormes buracos 

causados pelas torrenciais chuvas, mas ninguém vê o trabalho que dá ao 

deslocarmos até a Capital e solicitarmos junto ao governo do estado as 

urgentes obras no sentido de dar uma solução definitiva aos estragos 



causados pelas volumosas precipitações em nosso município. Declarou 

ainda estar muito ligado em todos os acontecimentos de Naviraí e ainda 

conhece a grande maioria das ruas e bairros do nosso município, sendo 

um vereador muito ativo e participante no sentido de tentar resolver 

sempre dando a melhor devolutiva para a população. E por fim 

agradeceu o governador no sentido de dar uma solução mais rápida e 

eficiente aos moradores dos bairros Vila Alta e Paraíso, e ainda 

lembrou que irá fiscalizar o sorteio das casas e quem está pleiteando 

uma residência, que leve os documentos exigidos no Núcleo de 

Habitação para posteriormente ser habilitado a participar do sorteio.  

Desejou uma boa semana e boa noite.  

  

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO, 

saudou a todos os presentes, a mídia e posteriormente reafirmou o 

sincero compromisso que tem com os munícipes, neste momento não quis 

se posicionar quanto à questão dos valores destinados ao CEN, irá 

avaliar melhor e se posicionará posteriormente a avaliação da comissão. 

E no seu entendimento houve um período de estiagem de quinze dias e 

alguns bairros não foram visitados visando às melhorias devidas aos 

estragos causados pelas torrenciais chuvas, logo todos deverão ser 

atendidos e não alguns como esta acontecendo. Ainda é inadmissível que 

um prestador de serviços ao município fique por mais de três meses 

sem receber do município, entende ainda que continuará fiscalizando e 

cobrando o chefe do executivo para que o munícipio avance, pois se as 

coisas não acontecem os munícipes serão constantemente penalizados.  

E por fim deixou as portas do gabinete em aberto a todos os munícipes, 

inclusive quanto à geração de empregos e deixou bem claro que 

fiscalizará e trabalhará até o último dia do mandato em prol da 

população naviraiense e desejou uma boa noite.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE 

CARVALHO, cumprimentou a todos e destacou os recursos trazidos por 

este Nobre Par, sendo um deles a pavimentação asfáltica do bairro 

Jardim Eldorado na ordem de novecentos mil reais oriunda da emenda 

do deputado Vander Loubert e ainda mais oitocentos mil reais que 



estava travados e juntos aos Nobres Edis Júnior do PT e Márcio Albino 

pleitearam este valor junto ao ex-deputado Antônio Carlos Bifi, sendo 

ele um dos deputados que mais recurso ao nosso município destinou. 

Ainda com a presença do vice-prefeito, trouxe valores na ordem de um 

milhão e quatrocentos mil reais, já liberados e oriundo da emenda do 

deputado Vander Loubert destinado a segunda e última etapa da 

pavimentação do bairro Sol Nascente. Conseguiu ainda junto ao 

deputado João Grandão verbas que já estão autorizados visando 

atender a demanda do nosso município. Ainda entende que as 

programações que o prefeito relatou na noite de hoje já deveriam estar 

prontas há muito tempo, no seu entendimento ainda, está parecendo que 

o chefe do executivo municipal deixou para o último ano de mandato as 

melhores obras no sentido de alavancar a sua reeleição, mas torce para 

que tudo que foi planejado seja muito bem executado em tempo hábil. 

Entende ainda que faz as cobranças sim e com entendimento de causa, 

pois é papel do vereador cobrar o chefe do executivo em busca do 

melhor para todos os munícipes. E finalizou desejando uma boa noite.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA, inicialmente agradeceu presença de todos nesta 

primeira sessão ordinária, relatou a presença da deputada federal 

mais votada neste município, a senhora Teresa Cristina que nos dias 

seis, sete e oito de janeiro veio acompanhar a situação causada pela 

forte chuva no bairro Alta e as pontes que nesta região foram 

danificadas e até carregadas, com objetivo de articular urgentemente 

os recursos para atender o nosso município. Relatou ainda que a 

deputada Mara Caseiro esteve junto com o prefeito em Campo Grande, 

pleiteando as melhorias urgentes causadas pelas chuvas torrenciais 

que atingiram a nossa região. Explanou ainda a importância dos 

trabalhos que o exército da cidade de Amambai irá executar em nosso 

município nos próximos dias no combate ao mosquito aedes aegypti. 
Ainda relata ser muito triste a atual situação da Guarda Mirim 

Municipal, e em conversa junto ao prefeito e juiz Paulo Cavassa, este 

Nobre Par assumi o compromisso de reativar a Guarda Mirim, por 

entender que o mesmo trás inúmeros benefícios aos familiares de 



Naviraí. Relatou ainda que conseguiu com apoio total das deputadas 

Mara Caseiro e Teresa Cristina mais vinte vagas sem custo algum 

destinadas aos dependentes químicos, sendo um projeto social em 

parceria com judiciário local e governo do estado, localizado na cidade 

de Chapadão do Sul, alertando ainda que os necessitados ou parentes, 

entrem em contato com este Nobre Par para a sua viabilização. 

Relatou ainda estar atento quanto à pensão do câncer, inclusive com 

conversas bem adiantadas com a secretária Anelize e com certeza 

este convênio se concretizará. Em visita ao presídio de Naviraí, vimos 

que a maioria dos detentos é oriunda de nosso próprio município, sendo 

muito deles usuários de drogas que estão necessitando de tratamentos 

psiquiátricos, tratamento este feito com ajuda deste Nobre Par, pois 

se deixarmos os mesmos sem estas ajudas eles ficarão loucos devido à 

abstinência das drogas, logo muito presos após acordo com a justiça 

tem deixado o presídio indo direto para as clínicas especializadas para 

fazerem o tratamento. Lembrou ainda que temos a melhor saúde do 

estado, mas a quantidade de atendimento é muito grande devido a 

nossa localização e por nosso município ser o maior polo da região do 

Conesul, então muitos procuram Naviraí em busca de tratamento, o 

CAPS deste município com certeza é um dos melhores do Brasil. E 

finalizou deixando o gabinete em aberto para que juntos e com o apoio 

da maioria, este Nobre Vereador encontre uma maneira para poder 

ajudar a quem precisa e desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS 

KLEIN, cumprimentou a todos e inicialmente relatou que irá dar 

continuidade aos trabalhos já desenvolvidos nesta Casa de Leis, com 

ética e honestidade, sempre em busca dos anseios da população, que é 

qualidade de vida, mais emprego, mais saúde, moradia, lazer e muitos 

outros. Como legislado e fiscalizador, entende que muitas coisas 

positivas foram executadas pelo executivo municipal, mas por coerência 

não podemos deixar de ver as necessidades imediatas da cidade, 

situação esta que deve ser cobrada para que haja melhoria aos 

munícipes. Entende ainda que a cidade esta estagnada e ainda perdeu 

mais de três mil empregos nestes quatro últimos anos, logo precisamos 



dar uma reviravolta nesta situação, a nossa política pública deve estar 

mais voltada para o desenvolvimento da cidade, devemos fortalecer o 

comércio local e buscar novos comerciantes, assim como as indústrias 

também, ainda cobra do governo municipal um maior apoio voltado para 

os comerciantes locais, entende ainda que a nomeação da técnica 

Valdenice para ocupar a pasta da gerência de desenvolvimento 

econômico trará inúmeros benefícios à cidade, e juntamente como 

conhecimento de senhor Roberto Pescoço, ambos unidos em 

conhecimento e capacidade poderão tranquilamente tirar o município 

desta estagnação apresentada hoje quanto ao crescimento do comércio 

e da indústria. Diz ainda discordar do prefeito quanto à maneira de ver 

o buracão que se instalou na cidade, para este Nobre Par o prejuízo de 

seis milhões que o estado tem agora, poderia ser aplicado na saúde de 

Naviraí ou até de município, logo quando acontece uma situação que 

poderia ser evitado, há muito prejuízo sim para a população da região 

onde muitos estão correndo risco de vida e intranquilos, com certeza se 

tivessem resolvidos inicialmente a formação deste Canyon poderia ser 

contido, evitando assim enormes transtornos. Finalizou desejando uma 

boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR 

PAULINO DA SILVA, saudou a todos, em especial aos presidentes de 

bairros e empresários que hoje aqui acompanham a sessão, relatou que 

viu de perto a maioria dos estragos causados pelas fortes chuvas que 

castigaram o nosso município nos últimos meses e também acompanhou 

“in loco” o sofrimento dos munícipes atingidos, como Nobre Edil esteve 

acompanhando tudo para poder exercer o papel de vereador e cidadão 

naviraiense. Espera ainda que a senhora Valdenice possa reverter a 

situação quanto a geração de empregos e implantação de indústrias 

como gerente da pasta de desenvolvimento econômico. Solicitou ainda  

requerimentos no sentido de acompanhar e fiscalizar o andamento das 

obras e finalizou desejando uma boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR, cumprimentou a todos e deu as boas vindas aos 



Nobres Edis para mais um ano legislativo, lembrou ainda que espera 

muitas realizações positivas aos munícipes para este ano, ainda no seu 

entendimento é muito difícil de resolver todos os problemas de 

imediato, mas com muita dedicação e empenho, gradativamente vamos 

avançando rumo ao que consideramos satisfatório. Lembrou ainda que 

por ser um ano eleitoral, todos deverão ficar muito atentos para 

podemos dialogarmos com a sociedade, no sentido de buscarmos o que 

Naviraí esta esperando para os próximos quatro anos, isto é, buscar um 

planejamento para melhor administrar e ter um mandato voltado para 

os verdadeiros interesses dos munícipes, logo deixaríamos de trabalhar 

como “apagadores de incêndio”, onde estamos agindo após os 

acontecimentos e seria mais salutar termos os planejamentos para que 

possamos enfrentar as situações com maior eficiência, não sendo pegos 

de surpresa como acontece na maioria dos municípios deste País.  

Relatou ainda que neste ano será um ano de assumir compromissos, 

lembrando que assumir compromissos é muito diferente de fazer 

promessas, onde ao assumirmos um compromisso devemos avaliar as 

nossas condições e planejá-las parra posteriormente serem executadas 

com legalidade e eficiência. Relatou ainda que trará para discussão 

nesta a Casa de Leis a questão de valorização dos servidores públicos 

municipais, que no seu entendimento necessita urgentemente desta 

discussão, principalmente quanto a adicionais e condições de trabalho. 

Finalizou desejando uma boa noite a todos e também que este ano 

parlamentar seja muito melhor que foi o ano anterior.     

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA, inicialmente cumprimentou os 

presentes e comentou de algumas falácias lhe foram atribuídas, relatou 

ainda que jamais executará algo sabendo que esta execução é errada, 

sendo errada é contra todos os princípios que norteiam este Nobre 

Vereador, mas entende ainda que nós humanos estamos passível a erros 

e todos erram, mas em meus atos, analiso minuciosamente para que 

sejam minimizados os erros. O fato é que algumas notícias não 

verdadeiras foram vinculadas na mídia impressa e no seu entendimento 

esta Casa de Leis tem a disposição o Portal da Transparência e todos os 



gabinetes dos Nobres Edis estão abertos diariamente para fornecer 

informações, logo não será em rodinhas de conversas pela cidade que 

será apurada a “verdade”, o que realmente acontece dentro desta Casa 

de Leis. Esclareceu ainda que os Nobres Edis não receberão um 

aumento e sim um reajuste salarial, e ainda que este reajuste se deu no 

mandato anterior, isto é, com um outro cidadão naviraiense ocupando o 

cargo de presidente, sendo assim muita inverdade foram publicadas 

sem o verdadeiro conhecimento dos fatos, já as diárias são 

prerrogativas dos vereadores, desde que os mesmos possuam 

justificativas para tal e estes relatórios se encontram a disposição dos 

cidadãos, todos eles arquivados nesta Casa de Leis e seus valores a 

disposição no Portal da Transparência, sendo que os valores gastos por 

este Nobre Edil estão a disposição dos senhores, lembrando que após a 

passagem de três presidentes durante aquela fase turbulenta da 

Câmara, este Nobre Vereador esteve várias indo ao Tribunal de Contas 

respondendo e lavando documentos relacionados aos vereadores 

afastados. Lembrou ainda que foi devolvido ao executivo municipal 

valores na ordem de um milhão e sessenta e quatro mil reais nos quinze 

meses de mandato, além da pagar corretamente o décimo terceiro dos 

servidores da Casa, ainda dentro da legalidade valorizou todos os 

servidores da Casa com um gordo abono e ainda ofertou aos servidores: 

plano de saúde e vale alimentação, trazendo inúmeros benefícios e 

valorizando os servidores desta Casa de Leis.  Ainda houve uma 

economia de quase trinta mil reais mensais no setor da imprensa, 

resultando no montante igual aos gastos dos vereadores publicado no 

Jornal JK News, valor estes que deveriam ser mencionados pela 

imprensa escrita, relatou ainda que os valores economizados foram 

devidos a situação de momento que a Câmara estava vivenciando naquele 

dado momento e ainda esclareceu que não tem nada contra a imprensa, 

mas entende que os mesmo devam publicar a verdade e verificar com 

antecedência os fatos e as fontes das notícias a serem publicadas, 

lembrou ainda que para este ano já havia em andamento cotações 

visando a contratação da imprensa, mas a decisão de contratação ou não 

seriam de todos os vereadores desta Casa, lembrando sempre que 

seriam destinados a publicação dos trabalhos desenvolvidos por esta 



Casa de Leis. Ainda no seu entendimento que quando houver dúvidas por 

parte da imprensa quanto a determinados assuntos a serem publicados, 

que os órgãos de imprensa procurem esta Casa de Leis, no sentido de 

publicar somente a verdade. Finalizou desejou uma boa semana e boa 

noite! 

 

 

 

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, ao primeiro dia do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezesseis.  
 


