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ATA DA 22a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/06/2016 

 

 

 Aos vinte e sete dias do mês de junho 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, Luiz 

Carlos Garcia, e Márcio André Scarlassara. 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 de junho do 

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

na secretaria da Casa. Foi apresentado Ofício Geocon nº 41/2016 do 

dia 22 de junho de 2016 do Senhor Antonio Martins Filho, Gerente do 

Núcleo de Contabilidade, referente cópia dos balancetes da 

Prefeitura Municipal e de seus fundos e fundações, relativo ao mês de 

maio de 2016. Ofício nº 011/2016 de 22 de junho de 2016 do Senhor 

Wagner Luiz Amadeu, Contador, enviando cópia da Parcela 003/2016 

da Prestação de Contas, do convênio de nº 001/2016 das categorias 

de Base do Clube Esportivo Naviraiense. Ofício nº 012/2016 de 22 de 

junho de 2016 do Senhor Wagner Luiz Amadeu, Contador, enviando 
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cópia da Parcela 004/2016 da Prestação de Contas, do convênio de nº 

001/2016 das categorias de Base do Clube Esportivo Naviraiense. 

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 14/2016 de autoria dos Vereadores: Josias de 

Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Alexandre Orion Reginato, 

Antonio Carlos Klein, Manoel Messias de Assis, Claudio Cezar Paulino 

da Silva e Marcio Albino; que em súmula: Dispõe sobre a criação do 

Dia Municipal do Pastor Evangélico e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e dar os 

devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 26/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; que em súmula: Altera o Art. 8º, e acrescenta 

Parágrafo único ao Art. 8º, da Lei nº 1.464, de 26 de agosto de 2009, 

e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

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

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 27/2016 de autoria do Legislativo Municipal; que 

em súmula: Fixa subsídios dos Vereadores para viger a partir do dia 

1º de janeiro de 2017. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 
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Projeto de Lei nº 28/2016 de autoria do Legislativo Municipal; que 

em súmula: Fixa subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito, a viger a partir 

do dia 1º de janeiro de 2017. 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 96/2016; de autoria dos Vereadores Claudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

providências para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente Municipal de 

Finanças, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal 

de Obras, a Senhora Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do Núcleo 

de Habitação Popular, requerendo informações acerca da liberação 

dos recursos financeiros do Conjunto Residencial Belo Horizonte, 

tendo como objeto a construção de 313 (trezentas e treze) unidades 

habitacionais, informando o valor total do Contrato da referida obra, 

bem como o valor já liberado pelo Fundo de Arrendamento 

Residencial. Requer ainda a informação de qual empresa é responsável 

pela execução dos serviços desta obra e quais valores já foram pagos 

à mesma. Colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 97/2016; de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho, Manoel Messias de Assis, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Marcio Albino, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Antonio Carlos Klein e 

Márcio André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, requerendo que seja 
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informada a esta casa de Lei, se foi feita uma avaliação a respeito do 

valor da concessão sobre as águas de Naviraí. Caso tenha sido feita, 

qual o valor que foi avaliado. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 98/2016; de autoria dos Vereadores Marcio Albino 

e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

providências para a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira , Gerente 

Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, requerendo que seja feita a 

limpeza na rua Miguel Frascistate, onde se encontram muitos entulhos 

e galhos de árvores. Logo após colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 99/2016; de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e Marcio Albino; expediente endereçado ao Senhor 

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

requerendo informações acerca do atendimento da indicação nº. 

71/2016, que tem por objeto a reforma dos banheiros das escolas 

Milton Dias Porto e Marechal Rondon, principalmente a colocação de 

portas nos banheiros, informando se há uma previsão de atendimento 

da referida indicação.Logo após colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 100/2016; de autoria do Vereador Marcio Albino e 

outros Edis; 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, 

requerendo a lista dos produtos licitados para merenda escolar, 

acompanhados do nome da empresa vencedora da licitação para a 
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entrega dos produtos, com a quantidade de cada um dos itens no ano 

de 2016. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 101/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto  

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora 

Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do Núcleo de Habitação 

Popular, requerendo a lista completa das pessoas que foram sorteadas 

para acesso ao Programa Habitacional dos residenciais Nelson Trad I, 

II, III e IV, especificando o grupo a que pertencem e a condição de 

titular e suplente. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 142/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e Dejalma Marques de Oliveira; expediente endereçado ao 

Senhor Júnior Mochi (PMDB)- Deputado Estadual e Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, indicando 

que seja reconhecida de Utilidade Pública Estadual a entidade 

Associação Comercial e Empresarial de Naviraí- MS. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 143/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio 

Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que 

sejam instalados equipamentos de Academia Popular no local 

conhecido como estádio Pacolão, para a prática de atividades físicas. 
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Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 144/2016 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Marcio Albino; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

providências para ao Senhor Adelvino Francisco Freitas, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que as doses adicionais da vacina 

contra o vírus influenza H1N1, anunciadas pelo Executivo Municipal, 

sejam destinadas prioritariamente aos servidores da educação da 

Rede Pública e Privada, bem como às crianças em idade escolar. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

PROJETOS APROVADOS 

 

Projeto de Lei nº 23/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; que em súmula: Estabelece prioridade para a 

vacinação contra o vírus H1N1, no Município de Naviraí, Estado de 

Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Foi apresentado 

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

Finanças e Orçamento, 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, com a ausência em plenário dos Vereadores Marcio André 

Scarlassara e Alexandre Orion Reginato. 
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Projeto de Lei nº 25/2016 de autoria dos Vereadores Manoel 

Messias de Assis e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; que em súmula: 

Dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas em escolas públicas de 

ensino fundamental, creches públicas e conveniadas do Município de 

Naviraí e dá outras providências. Foi apresentado Parecer das 

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

Orçamento, 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 26/2016 de autoria do Executivo Municipal; que 

em súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul gestão associada para a 

prestação, organização, planejamento, regulação e fiscalização dos 

serviços de saneamento básico, integrados pelas infra-estruturas, 

instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, no Município de Naviraí, e dá outras 

providências; Foi apresentado Pedido de Vista pelo Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, que foi aprovado o referido pedido com 

dois votos contrários dos Vereadores Alexandre Orion Reginato e 

Donizete Nogueira Pinto. 

 

O Senhor Presidente convocou uma sessão extraordinária para o dia 

29 de junho do corrente, as dez horas. 

 

 

 

 

 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS 

 

SECRETARIA 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna a Senhora Valdenice de Oliveira, Gerente do 

Desenvolvimento Econômico, que cumprimentou a todos, e iniciou 

falando sobre um estudo feito pela socióloga Tânia Zapata, onde disse 

que toda mudança de cultura levam dez anos, que é um ciclo, é um 

estudo. E falou que não temos em Naviraí uma cultura para mercado 

municipal; que temos menos de um ano de mercado municipal colocado, 

portanto sabemos dessa dificuldade, dessa mudança de cultura, de 

postura, tanto por parte dos comerciantes que têm seus boxes, que 

nunca tiveram essa experiência antes, onde saíram das feiras, onde 

alguns eram ambulantes, e agora estão em um espaço coletivo onde 

tem que participar em um grupo de quase quarenta pessoas e tudo 

isso leva um tempo para se ajustarem, assim como a população que não 

está acostumada, então é uma mudança de cultura onde todos 

precisam de um tempo de maturidade para que se concretize. 

Lembrou também da lei que aprovou o mercado municipal de Naviraí, 

onde ele dá o papel de agente fiscalizador, portanto todas as 

decisões do mercado devem ser tomadas pela cooperativa junto aos 

usuários do espaço, e cabe a nós o papel de fiscalizar, onde estamos 

procurando criar um vínculo com os donos dos boxes e também dar 

apoio a todos. E por conta disso procuramos o Instituto Federal de 

Mato Grosso do Sul, conversamos com o Professor Mateus, Professor 

Carlos e outros professores presentes e fizemos uma solicitação para 

que o Instituto Federal desenvolva um projeto de extensão dentro do 

mercado municipal para que a gente possa ter o apoio de quem tem 

expertise, conhecimento, para discutir com esse grupo as questões do 

mercado, onde estão elaborando diagnóstico que vai ser aplicado a 

cada um dos donos de boxes para termos uma real situação do que 
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está lá dentro e a partir disso será proposto um plano de ação com a 

participação deles. Será um plano de ação onde terão metas, a curto, 

médio e longo prazo, onde sabemos que vamos sanar uma série de 

dificuldades que temos no mercado. Falou também da sua participação 

e da equipe em todas as reuniões que existe para tentar sanar os 

problemas existentes no mercado. Falou que ainda existem oito boxes 

vazios, onde foi feito uma proposta onde a coordenação e a 

cooperativa aceitaram, de criar uma carta consulta para quando uma 

pessoa estiver interessada em um box. Tem que entra com essa carta 

consulta e uma comissão composta pela cooperativa e coordenação do 

mercado, vai discutir critérios da referida carta, sobre se vai 

contribuir ou se vai agregar valor. Com relação a comercialização das 

hortaliças, que foi o motivo do debate meio acirrado que aconteceu 

aqui, não conseguiu reunir todos os donos dos boxes para uma reunião 

e definir o horário para a comercialização das hortaliças, mas quando 

for possível terá uma faixa avisando sobre o horário. Falou ainda 

sobre alguns problemas com relação aos alvarás da vigilância sanitária, 

corpo de bombeiros, onde estão tendo reuniões com a coordenação do 

mercado para acharmos uma forma de resolver atendendo as normas 

com um custo menor e ver se conseguimos regularizar. Com relação 

aos produtos que precisam de inspeção municipal, nós temos o sistema 

de inspeção municipal instalado em Naviraí, aprovado em 2014 e 

iniciado em 2015 através de um decreto que regulamentou, e hoje 

temos o sistema de inspeção municipal mais forte da região conesul e 

o que melhor atende em número de pessoas, e está provado que 

estamos bem avançados; temos uma veterinária concursada e já 

temos três estabelecimentos certificados funcionando, inclusive é o 

abatedouro da Juncal, e por conta disso pode vender na merenda 

escolar; temos mais oito estabelecimentos em fase de adesão, onde já 

solicitaram e estão na fase de adequação para serem certificados, 
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temos vários rótulos sendo aprovados, estamos aplicando cursos de 

orientação, tanto quanto procedimento quanto como adequação do 

espaço. Sobre a agricultura familiar, estamos atendendo com 

estercos, sombrite, com a entrega dos produtos para a merenda 

escolar com caminhões refrigerados; esse ano a prefeitura de Naviraí 

comprou duzentos e trinta mil reais da agricultura familiar. Para 

finalizar comentou que ainda tem muito que avançar, mas que está 

fazendo tudo o que se pode fazer. E se colocou a disposição de todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou a todos e primeiramente falou sobre o requerimento 

que fez com relação a lista das pessoas sorteadas, e no decorrer da 

sessão foi informado de que esta lista já se encontra nesta Casa, 

então facilita sua atuação enquanto fiscal das coisas públicas. Saudou 

sua amiga, gerente do Desenvolvimento Econômico do Município, 

Professora Valdenice, parabenizando por sua brilhante explanação do 

trabalho que vem sendo desenvolvido pela gerência, saudou também 

sua amiga, Dra. Gorete, diretora do Procon, que também já foi por 

várias vezes objeto da fala deste Vereador no sentido de relatar a 

população o percentual de resolução de conflitos, e isso é 

fundamental pra gente saber que o Procon de Naviraí, funciona; 

saudou ainda muitos presentes nesta sessão em especial um casal de 

amigos, que é o Marcos e a Laís que são proprietários da D`Marca, 

empresa que surgiu em Naviraí com a iniciativa desses dois 

empreendedores e que vem mostrando que é possível fazer as coisas 

da maneira correta e obter sucesso, parabenizou-os pela atitude que 

tiveram, falou da visita que fez e que ficou impressionado com a 

capacidade que os dois demostraram e que faz votos de que a cada 

dia seja maior o sucesso das empresas que vocês comandam. E nesse 

gancho aproveitou para falar, sobre o anúncio que o Vereador Gil fez 
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da questão da iluminação diferenciada em algumas avenidas, e 

aproveitou para requerer do executivo municipal, que dê mais atenção 

a Avenida Amambaí, que é a entrada da nossa cidade, é onde está 

localizado o distrito industrial, é o fomento a geração de emprego, do 

desenvolvimento econômico do nosso município, e nós precisamos de 

ações também que contribua, parece pouco, mas o fato de colocar uma 

iluminação diferenciada no cartão postal da nossa cidade, além de 

valorizar os empreendedores que estão lá, ajudando e contribuindo 

diretamente com nosso município, valoriza também a autoestima dos 

moradores daquele bairro, que é o mais populoso do nosso município, 

então solicita ao prefeito que olhe com mais atenção à Avenida 

Amambaí. Falou ainda da Sanesul, que muito tem se falado a respeito 

da concessão da Sanesul, e declara que é favorável a concessão, 

porque dificilmente vai encontrar um vereador aqui que seja 

contrário, porque entendemos e sabemos da qualidade do serviço que 

é prestado, e disse que em momento algum está motivado com a 

discussão política eleitoral, e vê que isto tem acontecido tanto para 

aprovar, quanto para segurar e isso não é produtivo para o nosso 

município, ele tem conversado muito com os gerentes da Sanesul aqui 

no município, com diretoria da Sanesul, com o secretário de obras, de 

infraestrutura, com o secretário da Casa Civil, dada a importância do 

projeto e quanto mais informações tivermos, mais tranquilidade 

teremos para aprovar ou não, e explicar a população do porque do 

resultado. Falou que entendeu o pedido de vista para dar o prazo de 

cinco dias para dar oportunidade de todos os vereadores da Casa 

analisar os documentos que chegaram hoje, não tem dificuldade, 

queremos ter é tranquilidade e certeza daquilo que estamos fazendo; 

audiências públicas acontecerão, isso é objeto de lei municipal e 

federal, estamos em um debate as claras, diferente do que alguns 

possam pensar, um projeto que fala de trinta anos, requer de nós um 
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empenho maior e nos impõe uma responsabilidade muito grande 

também, mas entendemos a importância do projeto, entendemos da 

competência e a qualidade do serviço prestado pela Sanesul. E em 

nome do Luciano que é o gerente regional da Sanesul, pede que leve a 

admiração e o respeito a todos os servidores da Sanesul, tanto os 

efetivos, quanto aos terceirizados que também contribuem para essa 

prestação de serviço. E para finalizar comentou da vinda de dois 

secretários de Estado juntamente com um deputado estadual aqui 

nesta Casa de Leis, para conversar com os vereadores, isso 

demonstra respeito, e que mesmo não tendo apoiado e nem votado 

nesse governo, o gesto que aconteceu o deixa tranquilo em saber que 

o governo os respeita. Então quer deixar a população tranquila porque 

o que for aprovado será o melhor para todos. 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que 

cumprimentou a todos, e disse estar usando a tribuna para agradecer 

a visita do secretario de obras, Marcelo Miglioli e o secretário da 

Casa Civil, Sérgio de Paula, juntamente com o Deputado Onevan de 

Matos, Prefeito Léo Matos, Vereadores que se fizerem presentes, 

onde discutimos um assunto de grande relevância para o nosso 

município, onde foi colocado em pauta todos os investimentos que 

serão feitos em nosso município a partir da assinatura do contrato da 

Sanesul; e Naviraí merece esse investimento, porque Naviraí está 

crescendo. Falou que já fez o pedido de que tragam para Naviraí no 

mínimo duas indústrias para geração de empregos, e com a concessão 

vai gerar mais empregos para Naviraí, e ficaremos agradecidos ao 

nosso governo por mais essa possibilidade de emprego para gerar 

renda para suas famílias. Agradeceu a Deus por um dia de serviço 
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trabalhando em prol da população e que todos podem contar sempre 

com esse vereador. 

 

Usou a tribuna o Vereador Márcio Albino, que cumprimentou a todos, 

e agradeceu ao seu Deputado Júnior Mochi que destinou uma emenda 

parlamentar no valor de vinte mil reais para a Escola Estadual Vinícius 

de Moraes, na qual irá adquirir quatro lousas digitais, os professores 

da Escola, coordenação, alunos, pais, agradecem ao Deputado Estadual 

Júnior Mochi. Falou da conversa entre os Vereadores Fi da Paiol, 

Josias e ele, no gabinete da Deputada Estadual Antonieta Amorim, 

onde ela destinou uma emenda parlamentar no valor de vinte mil reais 

para Associação Reviver, então agradeceu a esses dois deputados que 

atenderam ao pedidos desses vereadores. Falou ao Senhor Luciano, 

sobre a Sanesul e acredita que ninguém é louco de ir contra a um 

investimento de praticamente de quase quarenta e cinco milhões para 

Naviraí, apenas o que cabe aos vereadores é estarmos respaldados em 

maior número de informações possíveis, porque o contrato de 

concessão é muito sério e é para vários anos e precisa ser analisado, 

porque a sociedade faz muita cobrança. Disse estar ciente de que o 

Prefeito está indo aos bairros e denominando vereadores que estão 

barrando o investimento no município, e fica dizendo que as obras não 

estão saindo nos bairros, porque os vereadores estão segurando o 

projeto da Sanesul. Ele teve mais de três anos para executar essas 

obras e agora fica fazendo politicagem. Então deixa bem claro para a 

população, que os vereadores desta Casa de Leis estão fazendo a 

coisa certa para satisfazer a necessidade de todos.  

 

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

todos, e disse que esta é a última sessão ordinária desse semestre, e 

que será iniciado o recesso e que voltaremos em agosto, mas que 
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teremos sessões extraordinárias para dar cabo dos trabalhos que 

devem ser realizados. Falou dos debates ocorridos hoje na sessão 

com relação a renovação do contrato com a Sanesul, e deixa claro 

para a população que os vereadores não são contra à renovação do 

contrato, só fazem o estudo do contrato e que estão esperando mais 

documentos, mais subsídios para que seja feito a autorização 

legislativa para que seja efetuado o contrato com a Senesul, que é de 

suma importância para a nossa cidade, e são duas vertentes, uma que 

autoriza o prefeito a efetuar o contrato com a Sanesul que vai 

realizar trabalhos referentes ao saneamento básico da nossa cidade, 

que é a colocação de água, esgotamento sanitário, que é a obrigação 

da Sanesul, e também tem o investimento que o Governo faz em nossa 

cidade, porque a Sanesul é uma empresa do Governo do Estado, e que 

traz uma outra roupagem para nossa cidade com suas obras; como 

exemplo uma obra que está sendo realizada na erosão do Jardim 

Paraíso que segundo o Secretário de Infraestrutura e o Secretário 

da Casa Civil, relatou que os gastos desta obras, estarão incluídos no 

montante de obras que o Governo do Estado vai fazer em nossa 

cidade. Então temos uma preocupação em relação a parte jurídica do 

contrato, porque se pede uma autorização de não mais para um 

contrato de quinze anos como era feito antigamente, ainda mais uma 

renovação para trinta anos diante de um plano de expansão da própria 

Sanesul, então temos que ter cuidado porque a nossa moeda de troca 

hoje com o Governo em relação aos investimentos a essas obras na 

cidade é a exploração das águas pela Sanesul, porque no contrato de 

trinta anos, o Secretário nos deu a garantia que as obras que forem 

feitas dentro do Governo Azambuja serão realizadas, mas depois não 

termos mais nenhuma moeda de troca com os governos seguintes, 

então temos que analisar bem, a legislação exige audiência pública 

para fazer a renovação desse contrato, então existe certos 
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elementos e coisas a se fazer, mas não quer dizer que estamos 

atrapalhando o progresso de Naviraí, pelo contrário o governo tem 

obrigação de fazer investimentos em nossa cidade, 

independentemente do contrato feito com a Sanesul, porque 

dependemos das verbas do governo do estado, porque o município 

sozinho não consegue com os recursos próprios fazer o que tem que 

fazer, então dependemos do governo do estado para que Naviraí seja 

arrumada no sentido que a população tenha grandes investimentos e 

melhor qualidade de vida. E outra preocupação que temos é com a 

geração de empregos de nossa cidade, e tivemos aqui hoje a gerente 

de desenvolvimento econômico da cidade falando sobre a questão do 

mercado municipal e da renovação de contrato de box com as pessoas 

que lá exploram alguma atividade comercial e estamos vendo várias 

portas comerciais fechadas em nossa cidade e com muitas pessoas 

desempregadas; solicita a gerente do desenvolvimento econômico 

esforços mais precisos no sentido de que se faça geração de 

empregos em nossa cidade de um modo geral, tanto no comércio das 

verduras, do produtor rural, mas também no comércio varejista em 

nossa cidade; precisamos de um parque industrial forte para que as 

pessoas possam ganhar seu dinheiro e gastar, se tivermos dificuldade 

no mercado municipal de movimentação é sinal que as pessoas de 

nossa cidade não estão ganhando suficiente para fazer suas compras 

no comércio, é necessário que haja um desenvolvimento maior dos 

trabalhos no sentido de gerar empregos. Disse que estará sempre 

aqui cobrando posições, dando apoio no que for necessário, para que 

Naviraí possa crescer com qualidade de vida, com possibilidade de 

progresso para todas as pessoas e que todos tenham dignidade para 

viver em nossa cidade. Agradeceu e desejou boa noite a todos. 
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Nada havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou 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 vinte e sete dias do mês 

de junho do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

MANOEL MESSIA DE ASSIS 

1º Secretário 

 

 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 


