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ATA DA 32a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/10/2016 

 

 

 Aos quatro dias do mês de outubro 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 vinte e sete de setembro do ano de dois mil e 

dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa.  

 

 

Apresentação de Projeto 

 

 

Projeto de Lei Complementar nº 7/2016 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Altera a redação dos artigos 3º e 4º, da Lei 

Complementar nº 181, de 28 de março DE 2016, que “Dispõe 

sobre a arborização urbana do Município de Naviraí”, e dá outras 
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providências. Em caráter de urgência e solicitação de sessão 

extraordinária, que colocado em discussão e votação foi rejeitado por 

unanimidade o pedido de urgência. O Senhor Presidente perguntou ao 

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

às comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

 

Ordem do Dia 

Votação dos Projetos: 

 

 

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

em súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

de 2017 e dá outras providências. Foi apresentado Parecer da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação com emenda modificativa 

ao art. 6º e emenda aditiva ao artigo 42 e parecer da comissão de 

Finanças e Orçamento; que colocados em votação foram aprovados 

com as referidas emendas; Logo após colocou em primeira e única 

votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA 

 

Com a palavra o Vereador Marcio Albino que cumprimentou a todos 

e parabenizou aos colegas eleitos que retornarão e pediu para Deus 

abençoá-los nesses próximos quatro anos dando direcionamento e 

guiando, para que possam representar de forma verdadeira a 

população de Naviraí; parabenizou também aos que estarão pela 

primeira vez sendo conduzido ao cargo de vereador. Agradeceu a 

todos que confiaram em suas propostas, em seu trabalho e que de 
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forma voluntária trabalharam em sua campanha, que foi uma 

campanha justa, limpa e com dignidade, mesmo sabendo que seria 

difícil porque em Naviraí o poder financeiro sempre prevalece, mas 

deixa a todos os cidadãos seu muito obrigado e que até o dia 31 de 

dezembro vai representa-los da melhor forma possível e desejou bom 

dia a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Marcio André Scarlassara, que 

cumprimentou a todos e disse que vem aqui hoje feliz agradecer a 

cada lar e empresa que esteve e a cada sítio e fazenda que visitou 

levando suas propostas de trabalho para uma Naviraí melhor, onde a 

população entendeu o recado e que acompanham seu o trabalho e seu 

desempenho nesta Casa de Leis há dois anos; falou da votação 

expressiva com oitocentos e dezenove votos, e por pouco não ficou em 

primeiro lugar, mas disse ter ficado feliz com a vitória do Senhor 

Jamil do Bem Bom que o venceu em primeiro lugar, porque é uma 

pessoa querida, que tem um grande trabalho prestado em Naviraí e 

que em várias ocasiões estiveram trabalhando juntos em projetos 

sociais por Naviraí. Falou também aos companheiros que o ajudaram e 

disse que ainda não deu tempo de passar em todas as casas para 

agradecer a população, mas na medida do possível irá visitar e 

responder a cada telefonema recebido; agradeceu também a sua 

equipe que foi fundamental para seu êxito e falou que gostaria de 

citar alguns nomes como da Senhora Cleci, o Dr. Antônio médico do 

Harry Amorim, Analize, Dr. Pacher, Dra. Eliane, Dra. Katleen, pessoas 

que realmente estavam à frente de sua campanha lutando todos os 

dias; deixou também sua homenagem às deputadas Mara Caseiro e 

Tereza Cristina por estarem presentes em suas reuniões 

participando, debatendo e falando em seu nome. E comentou que essa 

semana estará em Campo Grande onde está agendado um encontro 
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com o Governador do Estado para poder definir sobre a caravana da 

saúde, e que vai batalhar para que esteja aqui em janeiro ou fevereiro 

de 2017, e estará empenhado para que Naviraí seja o primeiro 

município a receber a caravana da saúde e que possa atender toda a 

região, e solicita o apoio dos deputados Onevan de Matos e Paulo 

Corrêa, do Vereador Júnior do PT e bancada do PT. Para finalizar deu 

boas vindas e parabenizou o futuro Prefeito Izauri e falou que a 

eleição se encerrou e agora um novo ciclo se inicia, sem perdedor ou 

ganhador, mas com pessoas que irá trabalhar pela população e em prol 

de Naviraí. Agradeceu, deixou seu carinho e desejou uma boa semana 

a todos. 

 

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

todos e falou que hoje foi uma sessão bastante rápida sem indicações 

ou requerimentos, mas com a aprovação da LDO que irá direcionar o 

orçamento do município para o próximo ano, e que todos estão usando 

os microfones dessa sessão, para fazer agradecimentos, devido o 

encerramento das eleições, que foi tranquila e com a população 

pacífica, com votação expressiva para o Dr. Izauri e Sakae, no qual o 

partido verde apoiou e que já era um resultado esperado, mas que foi 

confirmado nas urnas; falou também que sua votação foi muito boa, 

permitindo que fosse reeleito para continuar desempenhando seu 

trabalho nesta Casa no combate à corrupção, aos desmandos e 

mostrando que é possível fazer uma política de forma ética, honesta e 

com postura cristã acima de tudo, e como sempre diz, a política deve 

ser feita de forma a incluir o ser humano nos recursos que são 

arrecadados através dos impostos, e comentou que o Senhor Sakae 

Kamitani durante a campanha e em suas manifestações sempre disse 

que a empresa privada objetiva o lucro, mas que a empresa pública 

arrecada o dinheiro dos impostos e tem que ser revertido em favor 
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da população e é isso que essa nova administração com certeza vai 

fazer, e é isso que ele sempre fez, procurou trabalhar no sentido que 

o dinheiro público fosse respeitado e tem que ser a meta de toda 

pessoa que se dispõe a estar na câmara e na prefeitura; falou que vai 

continuar com o trabalho de fiscalização do executivo e da câmara, 

porque o dinheiro que é gasto aqui, é dinheiro da arrecadação de 

impostos, então temos que respeitar e gastar o estritamente 

necessário ao andamento dos trabalhos legislativos e o que sobrar 

tem que voltar para prefeitura para que o prefeito possa utilizar em 

benefício da população. E para finalizar agradeceu a todos que 

acreditaram em seu trabalho permitindo voltar na reeleição, e a todos 

de um modo geral, porque a partir do momento em que é eleito passa a 

representar toda a população.  

 

Com a palavra o Vereador Manoel Messias de Assis, que 

cumprimentou a todos e iniciou parabenizando os nobres colegas que 

retornarão para essa Casa a partir do dia primeiro de janeiro de 

2017, e que é solidário a todos os colegas que não conseguiram o seu 

objetivo nesta campanha para este pleito eleitoral; se dirigiu a toda 

população falando que no domingo dia dois de outubro foi 

sacramentando nas urnas a vontade do povo elegendo o prefeito e 

treze vereadores. Comentou que o Brasil passa por uma faxina, por 

uma limpeza na questão política do País, mas que é com muita tristeza 

que comunica que é a quarta e última campanha que faz, e quer que 

fique registrado isso, porque infelizmente não são os mais 

preparados, não são os que têm boas intenções e com trabalhos 

prestados que são eleitos. Comentou que vivenciou o dia a dia desta 

Casa de Leis, e a peregrinação nos gabinetes é muito grande e falou 

que não é papel do vereador ser assistencialista, mas que acabou 

fazendo de tão grande é a crise que passa o País. Mas, isso não basta 
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porque quando chegam às eleições, o povo continua pedindo, continua 

querendo dinheiro para votar, não são todos, mas uma grande parcela 

da maioria. Falou que nas reuniões que fez durante a campanha, logo 

após o término, as pessoas perguntavam o que elas iriam ganhar, e 

isso o deixava muito triste, porque o trabalho que o Sérgio Moro está 

fazendo pode estar sendo tudo em vão, porque o povo não faz a sua 

parte, por mais que veem na mídia, não querem saber se a saúde, a 

educação, a infraestrutura está indo pelo ralo, só querem saber de 

dinheiro; aproveitou para parabenizar o belo trabalho da Justiça 

Eleitoral de Naviraí, mas infelizmente no mundo subterrâneo da 

corrupção ainda jorra a questão da compra de voto, e isso é notório. 

Ele que participou da eleição, sentiu na carne como a campanha fica 

desigual, se não houver dinheiro, não há chance de ser eleito, e é com 

grande tristeza que vê a relação entre corruptor e corrupto, porque 

jamais terminaremos com a corrupção neste País se o próprio eleitor 

não começar a participar efetivamente das discussões políticas, 

porque não adianta nada receber cinquenta ou cem reais no dia de 

votar e passar os quatro anos se lamentando que a saúde, a educação 

está mal e que não tem moradia decente. Pediu desculpas pelo 

desabafo, mas conhecedor de quatro campanhas pode constatar que 

sem dinheiro não se ganha campanha. A Justiça Eleitoral fez sua 

parte, mas o cidadão não fez. Aproveitou para agradecer a todos que 

estiveram com ele durante este pleito, particularmente à sua mãe, a 

sua família, ao Felipe do Procon e todos que estiveram diretamente 

envolvidos com sua campanha e sabem do que ele está falando. Para 

finalizar deixou uma mensagem que sua irmã mandou: “Começai por 

dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, 

indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com 

desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu 

Reino, Ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. 
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Ora, sem caridade não há sossego na vida social, e não há segurança. 

Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será 

sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de 

interesses, em que serão esmagadas com os pés as mais santas 

afeições, em que nem mesmo os sagrados laços de família serão 

respeitados”. Desejou a todos que tenham bom dia e sucesso a todos 

que aqui entrarão a partir do dia primeiro de janeiro de 2017. 

 

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

cumprimentou a todos e disse querer registrar o seu mais sincero 

agradecimento, primeiramente a Deus que permitiu e o sustentou até 

aqui e permitiu que tivesse êxito nesse processo eleitoral dificílimo 

que enfrentou, agradeceu a todos que fazem parte da sua família que 

direta e indiretamente apoiou e ajudou nessa caminhada, agradeceu 

ainda aos parceiros dessa campanha, mas sem nominar para não correr 

o risco de esquecer alguém, e cada um sabe a contribuição que deu, 

uns mais envolvidos e outros menos envolvidos, mas extremamente 

importante. Agradeceu a todos que acreditaram em suas propostas e 

projetos e depositaram seu voto de confiança nas urnas no dia dois de 

outubro. Falou que colocou seu nome a disposição num momento 

dificílimo, mas mantendo firme à frente do Partido dos 

Trabalhadores, que tem sido extremamente atacado e rechaçado em 

diversos cantos do País, mas ele sabe da construção que tem o 

partido, que não é para lesar ninguém e sempre com a consciência que 

existem pessoas boas ou ruins em todos os partidos, e manteve-se 

firme na ideologia e foi honrado por isso. Agradeceu a militância do 

PT e os movimentos sociais que acreditou nele, e falou que os temas 

que foram discutidos durante esses quase dois anos, serão mantidos 

nesta Câmara, que é sobre reforma agrária, juventude, direitos das 

mulheres, educação, sobre coisas que sempre foram bandeiras 
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históricas e que é muito importante; e que a partir de primeiro de 

janeiro de 2017 o PT continua tendo representante na Câmara de 

Vereadores de Naviraí. E por fim quis dar uma notícia que muito 

alegra a todos da Escola CIEI Sonho de Criança, antigo JK, que no dia 

30 de setembro chegaram os aparelhos de ar condicionado, que foi 

conseguido através de uma emenda do deputado Amarildo Cruz, e que 

vai melhorar em muito a qualidade do ambiente de quase quinhentas 

crianças que estudam. E tudo isso é prova de que quando se fala com 

seriedade, e tem serviços prestados à sociedade, realmente tem o 

reconhecimento desse serviço; mesmo passando por várias 

dificuldades e práticas ruins nas campanhas eleitorais, temos provas 

de colegas de bancada que fizeram uma campanha limpa assim como 

ele, e tiveram seu trabalho reconhecido pela população, então irá 

continuar fazendo seu trabalho, criando mais condições para toda 

população de Naviraí e desejou uma boa semana a todos.  

 

Com a palavra o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, que 

cumprimentou a todos e disse que hoje é dia de agradecimento e não 

poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus que deu força 

nessa caminhada de quarenta e cinco dias de muita luta e trabalho, à 

sua família que foi fundamental nesse momento, aos colaboradores e 

amigos que acreditaram em seu trabalho de um ano e sete meses que 

está aqui nesta Casa, fazendo um trabalho humano com seriedade, de 

fiscalização do dinheiro público, porque sabemos do sofrimento das 

pessoas devido má administração, má gestão do dinheiro público, mas 

que acredita na política do bem, que é voltada ao ser humano, às 

pessoas mais carentes e à sociedade, e pede a Deus que dê forças 

para continuar nessa caminhada de fazer o bem e o melhor para toda 

população; agradeceu a todos os eleitores que acreditaram, porque 
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ele fez uma campanha limpa e com o pé no chão, e que irá continuar a 

representar a classe trabalhadora, o povo sertanejo.  

 

Com a palavra o Vereador Dejalma Marques de Oliveira, que 

cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais essa 

oportunidade, e a todos que depositaram seu voto no Gil do Táxi, que 

foram trezentos e cinquenta e cinco votos, que foi com consciência e 

de quem acredita que ele trabalha pelo povo. Parabenizou a todos os 

vereadores eleitos e reeleitos e que está torcendo para que façam um 

bom trabalho em prol do povo de Naviraí, porque na verdade as 

pessoas apostaram na renovação aqui dentro. Parabenizou também o 

Dr. Izauri e o Sr. Sakae, pela vitória, e que na campanha o que mais se 

falou foi na geração de emprego, e espera que a partir de janeiro 

corram atrás para trazer empresas para Naviraí, porque o povo quer 

trabalhar. Comentou que irá fazer questão de usar as redes sociais, 

mas espera que seja apenas para parabenizar os novos gestores, 

porque quer acreditar que irão cumprir todas as promessas feitas na 

campanha eleitoral, porque o povo precisa e quer trabalhar. Então 

está apostando nesta gestão e desejou bom dia a todos. 

  

Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que 

parabenizou a todos os vereadores reeleitos e aos que conseguiram se 

eleger e desejou sucesso na nova caminhada a partir de janeiro. 

Parabenizou e agradeceu aos vereadores atuantes nesta Casa que não 

conseguiu se eleger mais que deixou sua marca e seu trabalho 

registrado. Falou que nos dias de hoje a conquista de uma posição na 

política, seja de vereador, prefeito, deputado ou governador é muito 

difícil, porque a concorrência é muito grande e setenta por cento dos 

eleitores não são conscientes. Mas espera que os eleitos façam por 

merecer pela confiança depositada a eles. E aos candidatos que não se 
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elegeram, que façam trabalhos sociais, façam alguma coisa em prol do 

outro, mesmo sem ser vereador, porque quem não faz nada fora daqui, 

provavelmente não fará nada enquanto for vereador, não que esteja 

julgando alguém, mas fala pela quantidade de pessoas que almejam ser 

vereador. Deu um exemplo falando que ele muito antes de ser 

vereador, já fazia um trabalho social, onde atuou por vinte anos; e 

lembrou que no dia oito fará quatorze anos que foi eleito vereador 

pela primeira vez, e que muitas pessoas na época, indagaram sobre sua 

vitória, devido ter apenas o ensino médio e ser técnico de 

contabilidade, mas provou com seu trabalho que tinha capacidade. E 

comentou que não é necessário ser doutor, professor ou advogado 

para ser vereador, mas que é preciso ter um pouco de estudo para 

saber analisar projetos, leis, entender o código de obras, sobre as 

alíquotas dos impostos, e infelizmente muitos entram aqui e só quer 

saber de estudar o regimento interno e a lei orgânica, mas muita coisa 

tem que ser fiscalizada e tem que ter a consciência de fazer o que é 

certo. Comentou também que para termos políticos honestos tem que 

partir dos dois lados, eleitor e político, senão nunca ficaremos livres 

da corrupção, e que o vereador tem que sair de dentro do seu 

gabinete e verificar onde e como é o problema para ser resolvido. 

Falou ainda da sua admiração por alguns vereadores como o Junior do 

PT por saber sobre cada detalhe dos projetos que entram nesta Casa, 

pelo Fi da Paiol que sempre foi saber realmente se era necessário 

fazer qualquer reivindicação e como fazer o certo, então deixa um 

recado aos novos vereadores, para que sejam como eles, que se 

integrem dos assuntos, misturem-se à população para saber o que 

realmente necessitam, para que não sejam vidraças como nós que aqui 

estamos fomos, e vocês foram o estilingue e que agora pode reverter. 

Pediu aos vereadores eleitos que analisem bem a pessoa que vocês 

querem para presidir esta Casa, vejam se tem a capacidade para 
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administrar corretamente. E para finalizar parabenizou os vereadores 

reeleitos e disse confiar na continuidade do trabalho deles e fez um 

convite aos novos eleitos que venham até a Câmara para se inteirar do 

que acontece aqui. Agradeceu e desejou bom dia a todos. 

 

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 quatro dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

MANOEL MESSIAS DE ASSIS 

1º Secretário 

 

 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 


