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ATA DA 30a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/09/2016 

 

 

 Aos vinte 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, Alexandre Orion 

Reginato, Claudio Cezar Paulino da Silva, Deoclécio Ricardo Zeni, 

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

Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia, Márcio Albino 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 no dia treze de setembro do ano de dois mil e dezesseis se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lida 

correspondência do Vereador Luiz Carlos Garcia, solicitando que seja 

abonada sua falta na Sessão Ordinária do dia 13 de setembro de 

2016, conforme declaração da Secretária Executiva da Associação 

dos Institutos Municipais de Previdência – ADIMP/MS, informando 

que o Servidor Público Luiz Carlos Garcia participou do Encontro 

Financeiro e Previdenciário, com os representantes de Banco e 

Corretoras, realizado nos dias 13 a 15/09 (terça-feira a quinta-feira) 

em Campo Grande-MS. Foi lido o Ofício nº 013/2016 do dia 14 de 

setembro, enviado pelo Senhor Wagner Luiz Amadeu, referente cópia 

da Parcela 006/2016 da Prestação de Contas do convênio de nº 
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001/2016 das Categorias de Base do Clube Esportivo Naviraiense. Foi 

lido Ofício Geocon nº 065/2016 de 19 de setembro de 2016 do 

Senhor Antonio Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, 

referentes cópias dos balancetes da Prefeitura Municipal e de seus 

fundos e fundações, relativo ao mês de agosto de 2016.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 120/2016 de autoria dos Vereadores Antonio 

Carlos Klein e Benedito Missias de Oliveira; expediente endereçado 

ao Exmo. Sr. Benedito Missias de Oliveira, Presidente da Câmara 

Municipal, requerendo a convocação de Sessão Solene, prevista no 

artigo 154 do Regimento Interno, com a finalidade de receber na 

Câmara Municipal de Naviraí o Reverendíssimo Bispo da Diocese de 

Naviraí, da Igreja Católica, Don Ettore Dotti, Bispo Diocesano, na 

qualidade de Autoridade Eclesiástica. Que colocado em discussão, 

usou a palavra o vereador Klein, falando da importância da criação da 

diocese em nossa cidade há cinco anos, onde o bispo é autoridade 

máxima, representante do Papa Francisco onde congrega os 

municípios de Bataguassu a Sete Quedas, e todas as atividades 

religiosas das paróquias existentes nestas cidades. E conforme 

convocação da sessão solene para convidar o Bispo, deseja que seja 

aprovada com o apoio de todos os vereadores, para que a realização 

desta justa homenagem seja antes do final deste mandato. Usou a 

palavra o Vereador Josias que parabenizou o Vereador Klein porque 

todos sabem que autoridade eclesiástica tem um papel fundamental 

de grande relevância dentro da sociedade e muitas vezes não são 

reconhecidas pelos governantes e sabemos que as igrejas tem um 
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trabalho de assistencialismo que são importantes para dar um 

direcionamento para a sociedade, onde têm dado sustentação, e 

temos a obrigação de reconhecer essas lideranças, devido às 

inversões de valores que alguns grupos têm implantado para tentar 

destruir a família. Com a palavra o Vereador Marcio Scarlassara, que 

parabenizou os vereadores autores e disse estar feliz em caminhar 

juntamente com as igrejas, sejam católicas ou evangélicas, porque a 

família depende das igrejas e em especial hoje ele fala da católica 

que tem um grande trabalho implantado pelo Padre Jair, que é a 

Fazenda da Esperança, onde acolhe nossos dependentes químicos em 

Campo Grande e que também tem uma unidade feminina sem custo 

algum para as famílias de Naviraí, e em Rio Brilhante e Toledo 

atendem os homens; abrir as portas da Câmara Municipal para o Bispo, 

os Pastores, é louvável pelo o que vamos de encontro, que é o bem de 

toda população. Com a palavra o Vereador Donizete que falou que não 

poderia deixar de passar esse momento para agradecer a igreja 

católica em sua autoridade máxima Don Ettore, aos padres e as 

pessoas que acompanharam a palestra realizada no dia de ontem nesta 

Casa sobre “Fé e Política”, onde prestou um grande trabalho à 

sociedade de Naviraí com muitas informações importantes. Com a 

palavra o Vereador Benedito, dizendo que esse requerimento é devido 

às considerações pelos trabalhos de evangelização que está 

acontecendo em nossa diocese e que vai marcar uma data apropriada, 

respeitando a agenda do Bispo, mas acredita que a sessão poderá ser 

realizada no mês de novembro. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação o referido requerimento, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 123/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Gerente 

Municipal do Núcleo de Habitação Popular, requerendo informações 

de qual foi a providência tomada para atender as famílias que 

moravam nas casas interditadas e/ou destruídas com a grande erosão 

do bairro Vila Alta; informando ainda se já está sendo construída 

nova unidade habitacional para essas famílias ou se há previsão para 

atender as famílias que sofreram com essa situação. Que colocado em 

discussão, usou a palavra o Vereador autor que disse ter sido 

procurado por moradores que perderam suas casas no referido local e 

estão querendo saber quais as providências que estão sendo tomadas, 

devido não terem informação alguma sobre a situação. Que colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 124/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, requerendo 

relatório com o nome, a função e a data de admissão de todos os 

servidores contratados pela prefeitura no período de 1º de abril de 

2.015 a 30 de 30 de abril de 2.016. Observando-se que o que é pedido 

é o relatório das contratações efetuadas e não cópias de contratos e 

outros papéis. Que colocado em discussão, usou a palavra o vereador 

autor solicitando que seja enviado realmente o relatório e que a 

resposta seja de forma objetiva e não um monte de cópias como 

sempre recebe. Que colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 125/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adelvino 
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Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Finanças, o Senhor Flávio 

Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo 

relatório de todos os gastos efetuados com a construção dos abrigos 

para mototaxistas já concluídos e entregues, unidade por unidade, 

bem como da construção feita no Bosque Municipal. Ficando bem claro 

que o pedido é de relatórios com a especificação dos itens e valores 

pagos nas construções, e não de documentos e papéis, notas, etc., que 

serão solicitados oportunamente. Que colocado em discussão, usou a 

palavra o vereador autor dizendo que não só essa Casa quer saber, 

mas a população também que saber, porque ninguém consegue 

conceber a ideia de que teria sido gasto todo esse dinheiro, que é 

acima de sessenta mil reais devido o tamanho da construção, então 

solicita o relatório com as especificações dos itens pagos nessas 

construções que já foram concluídas, inclusive na construção do 

Bosque Municipal com uma placa de gasto de setenta e dois mil reais, 

então precisamos dessas informações para que se necessário tomar 

providências cabíveis para que a gente saiba se tem gastos excessivos 

e se existe a má administração do dinheiro público. Com a palavra o 

Vereador Josias que disse que esse assunto já foi discutido, mas não 

poderia deixar de parabenizar esse requerimento pela importância e 

para dizer que esse é o papel do vereador, que está aqui para 

fiscalizar o prefeito e trabalhar para a população, e que de fato há 

uma suspeita e deve haver uma averiguação. Que colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 126/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adelvino 

Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Saúde, com cópia para o 

Ministério Público Federal de Naviraí, requerendo relatório dos 
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gastos efetuados com a construção das unidades de saúde do Bairro 

Boa Vista e Jardim Progresso (Pacolão), com a indicação dos itens e 

valores pagos, bem como qual a data a partir das quais as unidades 

passarão a funcionar, uma vez que já foram entregues pela gerência 

de obras para a gerência de saúde há quase dois anos. Que colocado 

em discussão, usou a palavra o vereador autor dizendo que no ano 

passado solicitou informações das construções, devido estarem 

concluídas, mas totalmente abandonadas, inclusive a do bairro Boa 

Vista estava com a porta de blindex quebrada. Disse que recebeu a 

informação de que a gerência de obras já havia concluído a construção 

e sido entregue para a gerência de saúde, mas até hoje, 

principalmente do Boa Vista, continua do mesmo jeito, abandonada 

sem utilização nenhuma, e pelas informações que obteve pelo portal 

da transparência foi mais de trezentos mil reais com recursos do 

governo federal, enviados para Naviraí para construir essas duas 

unidades; e com o pouco conhecimento de construção que tem, vê que 

os gastos que fizeram com essas obras não foram nem a metade dos 

recursos que vieram, e o pior são construções simples, com um monte 

de dinheiro que veio para fazer e encontram-se nesse total abandono; 

e nada está sendo feito pela atual administração no sentido de 

favorecer a população, então está solicitando esse relatório para que 

seja apurado e para saber quando essas unidades vão passar a 

atender a população devidamente. Com a palavra o vereador Marcio 

Albino parabenizando o Dr. Klein pelo requerimento, e disse que em 

nossa cidade, realmente têm muitas obras paralisadas e temos que 

cobrar o município e averiguar o que está acontecendo com esses 

recursos federais que são muitos. Com a palavra o Vereador Fi da 

Paiol, dizendo que é inadmissível o tanto de dinheiro gasto do Governo 

Federal e Estadual e as obras paradas, inacabadas, então Naviraí tem 

que implantar um programa “Obra inacabada zero” para começar a 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

construir novas obras. Com a palavra o Vereador Josias dizendo que o 

dinheiro que é investido nos projetos do município é dinheiro do povo 

e está aqui cobrando em nome da população, porque está tudo 

abandonado e infelizmente o gestor não está preocupado com os 

nossos munícipes. Com a palavra o Vereador Manoel Messias, falando 

que todos estão fazendo o seu papel, acompanhando passo a passo a 

cobrança de todos os edis nesta casa, e que o povo tem acesso total 

as redes sociais, televisionadas, rádios, ou seja, o povo está mudando 

a sua concepção a respeito da classe política e infelizmente tem 

políticos que querem permanecer naquela velha linha, fazendo o mau 

uso do dinheiro público, superfaturando obras, deixando obras 

inacabadas, brincando com o dinheiro do povo e fazendo com que a 

carga tributária arroche o cidadão, e com tudo isso padece toda uma 

comunidade e vemos com tristeza o que estamos passando nesse 

município; mas o papel do vereador é fundamental para os desígnios 

da condução da questão política de um município e o vereador é a 

porta de entrada para a população porque os vereadores estão em 

todos os lugares, mas quando vão até os gestores, não são levados a 

sério e tentam até atrapalhar a fiscalização, e na verdade está 

atrapalhando é a vida de cada cidadão deste município, então pede 

que o executivo ouça os vereadores para que Naviraí cresça e 

melhore. Que colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 170/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

expediente endereçado à Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, 

Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja 

feita a limpeza da Rua Pérsio Antunes de Oliveira, no bairro Harry 

Amorim Costa. Com a palavra o vereador autor que solicitou a limpeza 

com urgência. O Vereador Benedito fez um aparte, que disse que essa 

cidade é criticada por sujeira, e sabe que a limpeza é obrigação da 
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prefeitura, mas também tem que ser uma obrigação da população, e 

pede aos empresários que tem terrenos espalhados pela cidade que 

façam suas calçadas e seus muros para zelar pela cidade. Um aparte 

do Vereador Josias falando que é obrigação da prefeitura fazer essa 

limpeza. Um aparte do Vereador Fi da Paiol falando que essa indicação 

veio em boa hora, porque a cidade está abandonada e isso é uma 

vergonha para uma cidade que é a sexta economia do estado e que 

tem um orçamento anual de cento e setenta e oito milhões de reais e 

não tem dinheiro para nada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 171/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que sejam feitos 

reparos na cobertura do barracão, onde está instalada a empresa de 

reciclagem de lixo. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 172/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora 

Cleci Fortunati Souza, Gerente Municipal de Assistência Social, o 

Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 

indicando que sejam viabilizados com máxima urgência, os serviços de 

reparos na calha e nos banheiros, bem como, podas dos galhos de 

árvore, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculo com 

Idoso. Com a palavra o vereador autor que reclamou do descaso com o 

Centro de convivência dos idosos, e pede que atendam seu pedido 

rapidamente e aproveitou para parabenizar os funcionários que lá 

trabalham. Um aparte do vereador Josias que disse que antigamente 
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na época do Senhor Euclides era um atendimento priorizado e 

infelizmente hoje é esse abandono e espera a sensibilidade dessa 

gestão para olhar com carinho e que dê uma atenção especial ao local. 

Um aparte do vereador Marcio Scarlassara que disse que tem que ver 

isso certinho, porque a Senhora Cleci conduz a gerencia social com 

maestria e é uma mãe para os duzentos idosos que convive ali, 

tratando a todos com respeito e carinho, dando total atenção ao local. 

Então vereador autor Fi da Paiol fez uma reclamação dizendo que o 

vereador Marcio deveria ir mais no centro dos idosos para ver 

realmente os estragos, e que necessita com urgência de reparos, 

como os banheiros interditados, onde na sequencia teve uma breve 

divergência entre os vereadores, sendo acalmados pelo senhor 

presidente. Em seguida o vereador Klein pediu pela liderança de 

ordem do PV, e disse que todos os vereadores tem que andar pela 

cidade, acompanhar todas as obras e quando um vereador faz uma 

solicitação dessas é porque realmente está acontecendo, e estamos 

aqui cumprindo nossa obrigação de fiscalizar e levantarmos as 

questões para fazer a administração trabalhar. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Moção de Congratulação nº 11/2016 de autoria do Vereador 

Benedito Missias de Oliveira e outros Edis; expediente endereçado ao 

Reverendíssimo Padre Alex Messias, com cópia para demais 

colaboradores, apresentando nossas congratulações pela iniciativa de 

tornar-se público o tema Fé e Política, na palestra realizada no dia 

19.09.2016, na Câmara Municipal de Naviraí. O vereador autor 

agradeceu por terem vindo orientar e alertar sobre a ética na 

política. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação que foi aprovada por unanimidade. 
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TRIBUNA 

 

Com a palavra o Vereador Marcio André Scarlassara, que 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deputada Mara Caseiro que 

esteve presente em Naviraí ouvindo a população, e avisou que na 

sexta-feira, a deputada que trouxe muitas emendas para Naviraí, que 

participou da construção do prédio dos bombeiros e conseguiu um 

caminhão recentemente para a corporação dos bombeiros que irá 

atender toda a região, a Deputada Teresa Cristina estará também em 

Naviraí e pede que a população esteja presente; em seguida comentou 

sobre os vários debates que aconteceu nesta Casa e falou que não 

poderia deixar de falar a respeito da gerente Cleci, que tem feito um 

grande trabalho na assistência social de Naviraí, tratando a todos os 

idosos com muito respeito e humanidade, e que fica muito triste 

vendo vereador criticando o seu trabalho, quando na verdade o 

vereador está aqui para atender a população, para buscar emendas, 

para legislar, não para denegrir a imagem de quem realmente 

trabalha; falou ainda que participou da palestra que aconteceu ontem 

aqui nesta Casa sobre fé na política, e que acha muito importante a 

política caminhar com fé, e pediu à população que analise muito bem as 

propostas dos vereadores para que tenham o voto consciente. Falou 

também que recentemente esteve na Juncal para ouvir as 

reivindicações de todos e que seu gabinete está aberto a toda 

população de Naviraí.  

 

Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, cumprimentou a todos 

e disse que é um prazer se dirigir a população no dia de sessão que 

está acontecendo toda terça-feira, em razão do período eleitoral, e 

comentou de sua satisfação de ter participado do encontro de fé e 
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política, promovido pela igreja católica, que veio através da iniciativa 

do Padre Alex, onde trouxe luz para todos os candidatos que 

participou e à população de um modo geral e em particular da igreja 

católica, que deu orientações para votar consciente, em pessoas 

preparadas, com perfil de atendimento às pessoas, que saibam 

respeitar o cidadão, o dinheiro público, que tem uma vida de combate 

à corrupção, aos desmandos, uma pessoa que realmente quer estar na 

política para fazer a política do servir, onde o Papa Francisco disse 

em várias oportunidades, que a política é uma melhor forma de 

caridade, a verdadeira política é a que trabalha em favor da 

população. Comentou das discussões sobre os requerimentos 

ocorridas hoje na sessão e disse ser necessário que os vereadores 

fiquem atentos ao que acontece na cidade, que façam essa 

fiscalização, que acompanhem as obras e o que está sendo gasto, não 

é no sentido de travar, mas sim para ajudar a administração para que 

desenvolva o trabalho em prol da população.  

 

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

cumprimentou a todos e iniciou falando das vacinas H1N1 que foram 

encaminhadas para todos os postos de saúde e que ainda está 

disponível a toda população, e não queremos que os recursos que são 

provenientes da economia desta Casa de Leis sejam perdidos, e 

comentou que nesse período eleitoral não pode ter propaganda 

institucional, então cabe aos vereadores que estão nas ruas e que tem 

a tribuna da câmara, fazer a divulgação para que as pessoas procurem 

o posto de saúde de seu bairro para serem vacinados. Falou ainda da 

sua luta junto aos moradores do distrito verde, com relação à 

escrituração e outros temas que sempre está debatendo, como a 

conquista da obra da rede de esgoto, mostrando que isso é trabalho, 

onde cobra e fiscaliza sempre, mas também contribuí para que as 
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coisas aconteçam, é uma fiscalização resolutiva que constata o 

problema, mas que também vai atrás da solução; falou também dos 

moradores do assentamento Juncal que o recebeu muito bem no 

último fim de semana, assim como os moradores dos acampamentos do 

São João Maria, Nossa Terra e São João Batista, e que está citando 

os nomes, porque tem um compromisso no seu mandato que é com a 

agricultura familiar e reforma agrária e desejou a todos uma 

excelente semana. 

 

Com a palavra o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva (Fi da Paiol), 

que cumprimentou a todos, e falou sobre sua indicação a respeito do 

centro de convivência do idoso, onde quer esclarecer que não está 

aqui para falar mal de gerente ou de assistente social como disse um 

vereador, apenas que está solicitando que sejam feitos os reparos 

necessários no local. E falou que enquanto estiver nesta Casa irá 

fazer seu trabalho como representante do povo, fiscalizando e 

cobrando o executivo e os gerentes para que as coisas caminhem e 

sejam feitas. Aproveitou para agradecer a todos que confia em seu 

trabalho e ao povo do assentamento Juncal que o recebeu com muito 

carinho. 

 

Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que cumprimentou 

a todos e agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e ao Padre 

Alex pela palestra de ontem e como ele falou, a população de Naviraí 

tem que participar da vida política da cidade, tem que cobrar o 

vereador em que votou, e é assim que ele trabalha fazendo o papel 

fundamental do vereador que é fiscalizar e buscar soluções para que 

os problemas da cidade sejam resolvidos da melhor forma possível. 
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Com a palavra o Vereador Marcio Albino, que cumprimentou a todos e 

falou de sua indicação sobre a limpeza da rua Pérsio, porque toda vez 

que chove causa um grande prejuízo aos moradores da referida rua, e 

aproveitou para dizer ao povo naviraiense que o seu compromisso de 

fiscalizar e saber das necessidades da população sempre vai 

continuar. Falou também das vacinas H1N1 que está disponível, e que 

deveriam pedir autorização ao juiz para fazer a divulgação aos 

moradores que ainda não foram vacinados. Comentou das emendas 

parlamentares que conseguiu com os deputados estaduais, e que 

juntamente com os Vereadores Fi da Paiol e Josias, foi uma emenda 

de vinte mil reais para a associação reviver,  e outra emenda no valor 

de vinte mil reais com o deputado Junior Mochi, para adquirir quatro 

lousas digitais. Aproveitou para falar que seu compromisso é sempre 

com a educação, com a família, é um compromisso cristão; desejou 

bom dia a todos.   

 

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

todos, e falou que gratidão é um fruto que devemos ter em nossa vida 

sempre, e aproveitou o momento para agradecer o Deputado João 

Grandão pelo empenho e pela força com este município, enviando duas 

emendas para adquirir treze computadores de mesa completos, dez 

bebedouros com coluna de alumínio, dez máquinas de lavar de doze 

quilos e um autoclave para esterilizar artigos. Falou também das duas 

emendas que conseguiu através do deputado Vander Loubet para a 

segunda etapa de pavimentação e drenagem do bairro Sol Nascente, 

mas falou que o prefeito Léo Matos entrou na conversa e disse ao 

deputado que ele deveria falar com quem realmente representa o 

município, então deixa claro que os vereadores também representam 
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o município, o prefeito é o gestor do dinheiro, mas não representa na 

totalidade. Agradeceu e desejou bom dia a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que 

esclareceu que a verba destinada às vacinas, não foi uma verba 

carimbada e sim um atendimento a um requerimento do prefeito, para 

que tivesse ajudar para comprar as vacinas solicitadas; e falou isso, 

mais para alertar a população sobre os candidatos que estão usando 

folhetos com falsas propostas, falsas promessas tentando induzir os 

eleitores a votar; pede aos eleitores que prestem atenção a esses 

candidatos, que nunca fizeram nada em prol da comunidade. 

Agradeceu ao Padre Alex e a todos que estiveram envolvidos na 

palestra de ontem, e disse que se não colocarmos fé e a ética na 

política as coisas não funcionam. 

 

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. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

setembro do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

MANOEL MESSIAS DE ASSIS 

1º Secretário 

 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 


