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ATA DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/09/2016 

 

 

 Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 

às dez horas, 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, Claudio Cezar 

Paulino da Silva, Márcio Albino, Alexandre Orion Reginato, Luiz Carlos 

Garcia, Márcio André Scarlassara e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

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 no dia 

trinta de agosto do ano de dois mil e dezesseis se encontra à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lida 

correspondência, do dia 30 de agosto do Vereador Dejalma Marques 

de Oliveira, que renuncia a liderança do executivo municipal, 

outorgada a ele através do ofício 40/2016/GAD em 18 de abril do 

corrente ano do Senhor Leandro Peres de Matos, Prefeito Municipal, 

informando que a decisão tem por finalidade dar mais celeridade às 

cobranças por este Parlamentar junto ao executivo, reafirmando seu 

compromisso com a população de Naviraí. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 118/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; 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 

Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Finanças, 

requerendo prestação de contas da obra em construção na Av. Glória 

de Dourados, "Campo Brinco de Ouro" ou "Complexo Esportivo", 

correspondente à terceira etapa (construção de arquibancada, 

vestiários), acompanhado de cópias das notas de compras de material 

de construção empregado na obra. Que colocado em discussão, usou a 

palavra o vereador autor, que falou ter ido ao local fazer vistoria, e 

viu que estava abandonado e sendo usado por vândalos, mas que agora 

retomaram as obras desse campo e espera que conclua porque a 

população precisa desse lazer. Em seguida usou a palavra o Vereador 

Marcio Albino que parabenizou o vereador autor pelo requerimento e 

falou que nesta gestão tudo é muito exagerado e aproveitou para 

comentar que o prefeito fez uma matéria dizendo que ele teve como 

referência o Paraguai sobre o valor da lousa digital, então a 

referência do prefeito para as obras públicas para Naviraí deve ser 

em outro planeta, porque tudo é muito caro e fora do comum; é 

necessário mesmo saber para onde está indo nosso dinheiro público. 

Com a palavra o Vereador Dejalma Marques de Oliveira que enalteceu 

o referido requerimento e disse que sempre teve dúvida referente a 

este projeto por ser caro e que seria em parcela anual e não 

acreditava que sairia no prazo determinado de quatro anos, e disse 

que acha que será um elefante branco em Naviraí. Usou a palavra o 
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Vereador Manoel Messias de Assis, fazendo referência a esta obra 

inacabada, falou que o governo do estado logo que assumiu lançou um 

projeto obra inacabada, falando que prezava muito o dinheiro público 

e teria que acabar as obras iniciadas, mas essa obra já tem quase 

quinze anos e nada foi feito, assim como a falta da cancha de malha, 

onde os idosos sempre reclamam porque tirou o lazer deles, e isso o 

preocupa muito porque os políticos não estão percebendo que o povo 

está mudando sua consciência, devido às redes sociais e a mídia em si, 

que tem facilitado e levado o conhecimento à população; ainda tem as 

obras iniciadas e que já estão sendo levadas pela enxurrada. E se os 

vereadores fossem ouvidos e atendidos pelos pedidos feitos, o 

dinheiro não estaria descendo pelo ralo abaixo. Com a palavra o 

Vereador Josias de Carvalho que parabenizou o Dr. Klein por um 

requerimento tão importante, e falou que essa cobrança desse 

complexo esportivo é muito válida. Com a palavra o Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva, que falou que o Dr. Klein foi muito feliz por 

esse requerimento. Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira 

Pinto, que parabenizou o nobre colega pelo requerimento. Em seguida 

o Senhor Presidente colocou em votação o referido requerimento, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 119/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino e 

Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com cópia 

para o Senhor Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal 

de Esporte e Lazer, requerendo informações sobre o convênio, 

exclusivamente para as categorias de base, com o Clube Esportivo 

Naviraiense - CEN, no valor de RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais). Solicitamos as prestações de contas, juntamente com as cópias 

das notas fiscais e dos extratos bancários. Que colocado em 
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discussão, usou a palavra o vereador Marcio Albino, falando que esse 

requerimento se faz necessário porque no mês de abril foram até 

massacrados, onde trouxeram crianças neste auditório para comovê-

los e falando que os vereadores não apoiavam os projetos sociais, e 

disse ainda que ele mesmo é autor de uma emenda onde retirou 

quatrocentos mil do esporte para o fundo de desenvolvimento 

econômico por achar que necessitava do dinheiro naquele momento, 

mas que foi aprovado cento e cinquenta mil para o time de base, onde 

seriam treinadas quatrocentas crianças neste projeto, mas no 

momento existem poucas crianças, por isso foi feito este 

requerimento, para que sejam prestadas as devidas contas 

referentes a esse convênio. Com a palavra o Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva, disse que todos diziam que eles eram contra a 

aprovação do dinheiro para um time particular da cidade, e foram 

matéria das redes sociais falando que eram contra o esporte e que 

estavam tirando o sonho de quinhentas crianças, mas após a aprovação 

do dinheiro para a categoria de base, nada mais foi falado; disse 

ainda que foi eleito para representar o povo, cobrar, fiscalizar e 

aprovar o que tem coerência; ele acredita no esporte com verdade, 

com seriedade e compromisso com o povo, não só um time profissional 

e sim em um todo. Com a palavra o Vereador Josias de Carvalho, que 

parabenizou esse requerimento por provar a fiscalização dos 

vereadores e a seriedade, e falou que foi contra os quatrocentos mil 

reais que queriam dar para um time particular, e que foi muito 

criticado pela mídia, mas a questão é o respeito com o dinheiro 

público, e que deveria ser investido nos cuidados da cidade como 

lâmpadas queimadas, lixos espalhados, buracos, farmácia sem 

medicação; e quer provas de que existem quatrocentas crianças 

assistidas nesse projeto. Com a palavra o Vereador Dejalma Marques 

de Oliveira, falando que esse requerimento veio em boa hora, porque 
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hoje em dia não vai achar nenhum jovem interessado nesse projeto, 

porque o sonho acabou quando acabou o time da CEN; todo o empenho 

do ano passado foi quando tinha um pré candidato a prefeito com 

interesses políticos. Com a palavra o Vereador Alexandre Orion 

Reginato, que falou que é um requerimento importante e que 

realmente tem que fiscalizar, tem que analisar, e que cada gabinete 

faz análise daquilo que acha que é melhor para o seu mandato, e disse 

que o seu mandato foi mais focado no esporte, e mesmo não fazendo 

parte do time da CEN e nem assistindo aos jogos, analisou o projeto, 

viu os fatos e defendeu o time. Comentou que visitou o Professor de 

educação física, o Maradona, que tem um projeto no Jardim Paraíso 

que atende muitas crianças e que muitos outros profissionais o 

conhecem e que o Presidente da Associação Comercial o ajuda com 

camisas de time para as crianças e adolescentes, mas que mesmo 

assim está passando dificuldade com a falta dos materiais, e 

perguntou a todos como que o esporte não traz benefícios? Frisando 

que o esporte ajuda e muito, tirando os jovens das drogas, de fazer 

uma burrada na vida e quando estão treinando, estão sonhando, 

sonhando para um dia chegar ao um time profissional; mas se você 

mata o recurso do profissional que é o salário, você acaba com o sonho 

de todos. Falou que na hora da briga, muitos vereadores o pisotearam 

e ele lembra muito bem, que falaram que ele estava defendendo 

vagabundo e quem rouba dinheiro público, então fica difícil porque ele 

fala a realidade do que acontece aqui e os outros falam lá fora que 

apoiaram o time, mas neste momento é muito fácil falar que apoia o 

esporte, porque é época de campanha eleitoral. Com a palavra o 

Vereador Antonio Carlos Klein, que falou que quando foi feito o 

requerimento solicitando sobre a prestação de contas, foi para o 

projeto social do time da CEN que foi aprovado nesta Casa, e ele fez 

diante de uma necessidade de saber de como está sendo aplicado 
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esses recursos que estão sendo destinados a esse projeto social, 

porque se verificou que não existem crianças participando deste 

projeto social e o que foi falado no início de quando queriam a 

aprovação, apresentaram quatrocentas crianças dependendo deste 

projeto social, e sensibilizou a população, os vereadores e todos 

abraçaram a causa que viriam da categoria de base do time 

profissional, e foi aprovado. Mas no decorrer de pouco tempo 

significa que essas causas do projeto social foram abandonadas, e 

isso o entristece muito mais ainda, que é a não aplicação do dinheiro 

adequadamente, porque sabemos que precisamos melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, melhorar o encaminhamento dos nossos jovens e 

através do esporte, da categoria de base é que podemos tirar as 

crianças e os adolescentes das ruas para que se tornem um homem de 

bem, porque estamos sofrendo um momento de muita insegurança em 

razão da violência que se alastra pela cidade e ele que tem contato 

direto com essa população por ser advogado criminalista está vendo 

as pessoas que estão se tornando delinquentes e bandidos perigosos, 

são jovens da nossa cidade, nascidos aqui e estão se tornando grandes 

bandidos, então um projeto social é muito importante, mas falar que 

acabar com o time profissional da cidade tirou o sonhos das crianças 

isso é totalmente absurdo com todo o respeito às falas dos 

vereadores, mas os sonhos dessas crianças se espelham em Neymar, 

Robinho, em grandes jogadores do Brasil. Temos aqui um exemplo que 

é o Luan Chagas que é um nome nacional e internacional, da luta de 

MMA, que saiu de Naviraí, então não é porque não existe o nome da 

CEN que vai tirar os sonhos das crianças; os projetos sociais que são 

aprovados têm que ser desenvolvido. Com a palavra o Vereador Marcio 

André Scarlassara, que falou que é um defensor das causas sociais de 

Naviraí, e que quando veio o projeto analisaram e agiram certo com a 

aprovação do projeto social, porque o esporte realmente combate às 
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drogas, e a parte da Câmara foi feita com a aprovação do projeto e se 

está com a prestação de contas atrasada vamos verificar e saber o 

que está acontecendo realmente, para poder organizar e ajudar; como 

também foi aprovado o aluno nota dez que beneficiou várias crianças, 

e toda ação que vem com a prevenção de drogas para ajudar a 

população é bem vinda. Com a palavra o Vereador Benedito Missias de 

Oliveira que parabenizou a fala do Vereador Marcio Scarlassara e ao 

professor dessas crianças que está fazendo muitos projetos, 

atingindo o Jardim Paraíso e Vila Alta. Que colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 167/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Roberto Pedro da 

Rocha, Gerente do Núcleo de Trânsito, indicando que seja feita a 

instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua 

Inglaterra, entre e as ruas Alcides Alves Correa e Bunji Tadano. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 21/2016 de autoria dos Vereadores e 

Funcionários da Câmara Municipal; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Vanda Jara Canuto, apresentando as nossas 

condolências pelo falecimento da Senhora Vanda Jara Canuto, 

ocorrido no dia 4 de setembro, do corrente ano. Que Deus, em sua 

imensa misericórdia, conforte o coração dos familiares, amigos e de 

todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer uma pessoa tão 

lutadora, uma guerreira. Que fique em nossas lembranças a imagem 

do sorriso dela, o ser humano iluminado que ela foi e a grandeza de 

seu coração. Mãe, vó, amiga, colega, uma grande mulher, que deixará 
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muitas saudades. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada.  

 

 

PROJETOS APROVADOS  

 

 

PROJETO DE LEI Nº 28/2016 de autoria do Executivo Municipal; 

que em súmula: Altera o art. 1º da Lei nº 1.797/2013 que “Autoriza 

a doação de área de terras medindo 3.480,00m², recentemente do 

Matadouro Municipal, para a empresa DISTRIBUIDORA DE 

CARNES E DERIVADOS ALEXANDRE LTDA-EPP”, e dá outras 

providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e Orçamento, 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Foi colocado em 

discussão e em seguida foi colocado em primeira e única votação, que 

foi aprovado por unanimidade o referido Projeto. 

 

PROJETO DE LEI Nº 9/2016 de autoria dos Vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva e outros Edis; que em súmula: Declara de utilidade 

pública o COPEN – Conselho de Pastores de Naviraí-MS. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; 

e Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Foi colocado em discussão e em seguida foi colocado 

em primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade o 

referido Projeto. 
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TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Presidente do Conselho de Pastores de Naviraí, 

Pastor Samuel Loza da Silva, que cumprimentou a todos e agradeceu a 

Deus em primeiro lugar por esta data, aos pastores presentes, 

dizendo que é um dia muito especial para o Conselho, que há vinte anos 

estende as mãos para o próximo, porque através desta lei de utilidade 

pública que os senhores vereadores votaram nesta manhã, traz uma 

responsabilidade que vamos abraçar ainda mais, porque quando Jesus 

esteve na terra, todas as mensagens foram maravilhosas, mas a mais 

importante é que nos ensinou sobre a importância de se investir em 

pessoas, e a cada um dos treze vereadores que votaram a favor deste 

projeto, estará alavancando na questão cultural, educacional e 

também evangelística no nosso município, e como a bíblia diz, nada que 

fizemos aqui é em vão para Deus, então senhores vereadores 

considerem-se mais do que abençoados neste momento, dia seis de 

setembro de 2016 em que o projeto foi reconhecido como utilidade 

pública e através deste reconhecimento nós iremos conseguir dar um 

fôlego a mais aos nossos projetos que são mais de trinta, seja na área 

da educação, da cultura e da política também, porque entendemos que 

como cidadãos nós temos a obrigação de semear bom senso, as boas 

novas e as boas obras. Finalizando agradeceu aos senhores 

vereadores e a esta Casa de Leis, aos pastores e a todos que ouvem 

pelo rádio. 

 

Com a palavra o Vereador Alexandre Orion Reginato, que 

cumprimentou a todos, agradeceu ao pastor pela colocação, porque 

esta Casa de Leis tem feito um diferencial, por mais que a política 

está em um momento muito desgastado a nível nacional, nós vemos que 
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ainda há uma luz no fim do túnel, que há pessoas que acreditam que 

podem fazer a diferença e esta Casa de Leis está fazendo. Falou 

ainda sobre os recursos para o esporte, onde falou sobre o projeto 

social do Maradona no Jardim Paraíso, onde atende duzentas crianças 

registradas, então as pessoas não podem dizer que os recursos para o 

esporte não estão sendo usados, sendo que é feito uma prestação de 

contas mensal, e a quantia de recursos usados pelo Maradona é 

pequena e muitas vezes ele tira do próprio bolso para ajudar as 

crianças que estão naquela localidade, e muitas pessoas saíram fora 

pelo baixo investimento que tivemos no esporte este ano e 

infelizmente veio desta Casa de Leis, e existe muita politicagem, mas 

sabemos quem realmente ajudou; a população está cansada deste 

discurso de dizer que tudo está ruim, como vereador, nós temos que 

trazer soluções, parar de reclamar e nos motivar, porque somos 

representantes do povo e temos que agir em defesa deles; então hoje 

especificamente está agindo em defesa do esporte, e pede que todos 

conheçam o trabalho de cada representante, de cada liderança. Pede 

à população que esteja atenta nesse período eleitoral, porque 

infelizmente as pessoas gostam de fazer politicagem denegrindo a 

imagem dos vereadores. E mais uma vez falou sobre o projeto do 

Maradona que é excelente, mas que não teve tanto apoio este ano e 

espera que a próxima Casa de Leis possa ajudar mais o esporte, que 

faz uma diferença gigante para quem residem no Jardim Paraíso. 

Agradeceu e desejou bom dia a todos. 

 

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

cumprimentou a todos e aos pastores evangélicos presentes nesta 

Casa, que o representa enquanto segmento evangélico, crente que é 

da primeira Igreja Batista, falou de sua satisfação pessoal e política 

de ver hoje aprovado mais um projeto de lei de sua autoria que 
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declara de utilidade pública o conselho de pastores. E quando diz que 

as principais funções do vereador é legislar e fiscalizar, ele entende 

que ao presidir a Comissão de Justiça desta Casa de Leis, analisando 

absolutamente todos os projetos seja de autoria própria, dos colegas 

vereadores, do poder executivo, teve a dedicação de fazer análise, e 

hoje absolutamente tranquilo de saber, que todos os projetos que 

foram discutidos, aprovados ou rejeitados neste plenário, passaram 

por nós vereadores, pelo estudo de todos, e temos condições de 

discutir qualquer um deles e isso nos gratifica e nos coloca no 

cumprimento da função legisladora. Falou ainda da passagem do ex 

governador e atualmente deputado federal, Zeca do PT que esteve 

aqui no último fim de semana, um grande parceiro que é de 

conhecimento público da população de Naviraí e comentou que 

estabeleceu recentemente também uma parceria mais efetiva com o 

Deputado Federal Vander Loubet, onde ambos juntamente com as 

parcerias no município e do governo do Estado, anunciaram a criação 

de um fundo estadual de investimento na agricultura familiar, e essa 

é uma das nossas bandeiras, porque a agricultura familiar carece de 

recursos específicos, carimbado para ir para os assentamentos, para 

os acampamentos e para as aldeias; e numa parceria do deputado 

federal Zeca do PT, deputado federal Vander Loubet e governo do 

Estado, a partir do ano que vem, através de emendas parlamentares 

com a contrapartida do governo será criado um fundo de investimento 

da agricultura familiar na ordem de vinte milhões de reais por ano, 

sejam cinco milhões de reais oriundos de emendas do deputado Zeca, 

mais cinco do deputado Vander e na parceria que foi amplamente 

divulgada que o governador se comprometeu em dobrar cada real que 

entra de emenda parlamentar, ele coloca mais um, então se são dez 

milhões dos deputados, serão mais dez milhões do governo do estado 

para a criação desse fundo; e entende que aqui em Naviraí 
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Assentamento Juncal e Distrito Verde, terão com certeza 

atendimento diferenciado, mas toda região será beneficiada; a 

primeira atitude nesse sentido de carimbar uma verba significativa 

para atendimento para essa categoria, e nós queremos fazer parte 

disso, entendemos a importância que tem essa ação, e ao cumprirmos 

com nossas funções constitucionais nós precisamos também sempre 

estarmos focados nos benefícios que nós temos possibilidade de 

trazer para nossa população e é dessa forma que a gente precisa 

atuar e entende que os vereadores também tem esse entendimento. 

Agradeceu e disse que todos estão caminhando e avançando em suas 

funções. 

 

Com a palavra o Vereador Dejalma Marques de Oliveira, que 

cumprimentou a todos e disse que veio trazer boas notícias a 

população de Naviraí, como é de conhecimento de todos e várias vezes 

já foi discutido nesta Casa de Leis sobre a recuperação da malha 

asfáltica da MS 141 que liga a Avenida Amélia Fukuda a BR 163, que 

ainda ontem através de vários acordos e discussões juntamente com o 

nosso governo estadual, Reinaldo Azambuja, vários projetos vão ser 

realizados em nossa cidade, e já começou a chegar vários maquinários 

para dar início no local referido e dar mais segurança aos nossos 

moradores, serão feitos recapeamentos, alongamento da pista e 

investimento em sinalização. Falou que através de sua indicação, a 

empresa global responsável por iluminação pública, já deu início a 

iluminação central da Avenida Caiuá dando apoio e mais segurança aos 

moradores do bairro Sol Nascente, assim como foi feito em outras 

avenidas. 

 

Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que cumprimentou 

a todos, e conforme alguns vereadores citaram sobre as obras que o 
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governador está disponibilizando para o nosso município e nosso 

Estado, aproveitou para agradecer o governador do PSDB. E disse que 

veio a pedido de alguns comerciantes para direcionar sua fala ao 

comandante do Corpo de Bombeiros e a Associação Comercial, onde 

gostaria que achassem uma solução para a situação que se encontra 

nosso município no tocante ao comércio, com as novas normas e leis 

que foram implantadas no Brasil sobre a questão de acesso. Então 

poderia ser feito uma reunião entre corpo de bombeiros e os 

comerciantes, para chegar numa solução que seja mais viável para os 

comerciantes, porque as novas estruturações estão trazendo muitos 

prejuízos. Finalizando comentou que hoje está fazendo cinquenta e 

seis anos e aproveitou para agradecer a Deus pelo trabalho e por mais 

um dia de vida. 

 

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

todos, e falou sobre a BR 141 que foi uma indicação dele há mais de 

um ano e finalmente parece que vai ser atendida, mas ele não tem 

certeza. Comentou que temos que acompanhar sobre a iluminação da 

empresa global, para ver se não há mais um superfaturamento; e ainda 

falou sobre o discurso demagogo do Vereador Reginato, porque o 

discurso dele o faz lembrar, dos discursos dos políticos que 

investiram milhões e milhões em estádio de futebol na copa do mundo 

e agora está tudo abandonado e largado; enquanto os hospitais estão 

sem médicos, sem remédios, sem equipamentos e povo jogado ao léu; 

então não adianta investir em esporte se tem tantas prioridades 

urgentes para serem feitas, e também não adianta jogar os 

vereadores contra o professor Maradona, porque não é nada contra 

ele, e aproveitou para parabeniza-lo por seu trabalho; o que realmente 

todos falaram no decorrer da sessão é de quatrocentas crianças que 

não existem no projeto, chega de mentiras; e que foi contra 
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quatrocentos mil reais para um time particular, devido nossa cidade 

estar abandonada. Em seguida falou sobre uma emenda que o 

Deputado João Grandão disponibilizou para Naviraí através desse 

vereador que está falando, e essa primeira emenda foi de trinta mil 

reais que é aquisição de equipamentos para atender o PSF que já foi 

aberta a licitação para dez bebedouros, um autoclave, dez máquinas 

de lavar de doze quilos e três computadores de mesa completo; na 

segunda emenda foi dez computadores de mesa completo. E para 

finalizar disse que o Vereador Josias trabalha em prol da população. 

 

Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, cumprimentou a 

população e disse que continua com o trabalho nesta Casa, atento as 

coisas que acontecem em nossa cidade, exercendo o trabalho de 

fiscalização, legislação de acordo com a Constituição e dizer para a 

população que está a disposição de todos sempre até o final do 

mandato para que busquemos em nossa cidade o resgate da 

credibilidade da política, na busca das coisas certas para que 

tenhamos uma população com melhor atendimento, melhor qualidade 

de vida, esse é o trabalho de vereador no sentido de cumprir com a 

função para qual foi eleito. Falou ainda que na próxima sessão entrará 

com requerimento na questão do posto de saúde do Jardim Oasis - 

João de Barro onde foi tirado e houve várias reclamações. Desejou 

um bom dia e um bom feriado na paz de Deus. 

 

 

Nada mais havendo 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. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos seis dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

 

MANOEL MESSIAS DE ASSIS 

1º Secretário 

 

 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 


