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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21/03/2016 

 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de março 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: 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, Márcio 

André Scarlassara e Luiz Carlos Garcia. Foi constatada a falta do 

Vereador Antônio Carlos Klein. 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 quatorze de março do ano de dois mil e dezesseis se 

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

apresentada correspondência do dia 21 de março do ano em curso, do 

Senhor Márcio André Scarlassara informando a renúncia da liderança do 

Partido Social Democrata Cristão – PSDC, por motivo de mudança de 

partido. Foi apresentado o Certificado do Curso da Empresa Masterlegis 

Consultoria, Assessoria e Assuntos Municipais Ltda., inscrita no CNPJ sob 

nº 00.851.837/44, certificando que os Vereadores Luiz Carlos Garcia e 

Manoel Messias de Assis, participaram do Encontro Nacional de 

Vereadores realizado em Brasília – DF, nos dias 15, 16 e 17 de março de 

2016, justificando a ausência dos mesmos na sessão anterior. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 27/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva, Luiz Alberto Àvila da Silva Júnior e Marcio Albino; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, 

com providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente Municipal 

de Administração, o Senhor Adelvino Freitas, Gerente Municipal de 

Finanças, a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de 

Saúde, requerendo informações acerca da aquisição das bicicletas 

estocadas no parque de exposição, com as devidas explicações, sobre qual 

a quantidade e finalidade para as quais as mesmas foram adquiridas, qual 

o valor pago e o porquê delas estarem paradas, sofrendo com o desgaste 

natural do tempo, sem ao menos serem utilizadas. Requer-se ainda cópia 

do processo licitatório. Logo após colocou em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 28/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Senhor Nelson Barbosa Tavares, 

Secretário de Estado de Saúde, com cópia para o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, ao Senhor Amarildo Cruz, Deputado 

Estadual, requerendo informações sobre a atual situação da implantação 

do serviço de hemodiálise na cidade de Naviraí, juntamente com o 

cronograma dos procedimentos a serem realizados. Logo após colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 29/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Senhor Cesar Fonseca, Gerente 

Municipal de Educação e Cultura, requerendo que seja encaminhado para 

este parlamentar, os motivos pelos quais a escola do Porto Caiuá se 

encontra paralisada em suas atividades. Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 30/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, 

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, requerendo a 

reposição de todas as lâmpadas queimadas, nas avenidas e ruas do nosso 

município. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 31/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo informações a respeito 

da desapropriação da área para o novo aeroporto, e também a respeito da 

restauração da pista do atual aeroporto. Logo após colocou em votação, 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 9/2016 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, solicitando informações 

sobre o processo de contratação de um médico radiologista, para a 

emissão de laudos referentes aos resultados das tomografias realizadas 

no hospital Municipal. Outrossim, solicitamos ainda uma relação nominal 

dos pacientes que estão aguardando para fazer o referido exame. Logo 

após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 54/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para ao Senhor César Martins 

Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja 

colocado mais um ônibus para o transporte dos Acadêmicos da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, como forma de 

melhor atender os estudantes daquela instituição. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 
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Indicação nº 56/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito o recapeamento da 

pista de caminhada do parque Sucupira, e também que seja viabilizada a 

adaptação do acesso aos banheiros masculino e feminino, para melhorar a 

acessibilidade dos idosos que frequentam o local. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 57/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, indicando que se verifique, urgentemente, a 

possibilidade do atendimento da Indicação nº 3/2016, apresentada pelo 

vereador Antonio Carlos Klein, para atendimento dos cidadãos 

naviraienses que fazem tratamento oncológico no município de Cascavel, 

no Paraná. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 58/2016 de autoria dos Vereadores Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Carlos 

Barbosa, Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que por 

intermédio do Nobre Parlamentar Estadual, seja encaminhado um 

requerimento à Secretaria de Obras do Estado, para que sejam feitos 

reparos na MS-141, principalmente nos Km 24 e Km 58. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 59/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que sejam adquiridas em caráter de 

urgência, cinquenta cadeiras para serem destinadas à Capela Mortuária do 

Município, a fim de proporcionar maior comodidade no momento da 

utilização daquele espaço. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 60/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que se verifique a possibilidade de 

proporcionar atendimento médico e odontológico no Distrito Industrial, 

aos moradores do local. Que se realize também a verificação de 

problemas relativos à iluminação pública no local, principalmente 

viabilizando a iluminação do início da rampa de embarque e desembarque 

de barcos, na parte próxima ao rio. Solicitamos ainda o conserto da 

referida rampa, para facilitar a retirada dos barcos. E atendendo a 

pedidos dos moradores da região, reivindicamos que se realize, 

urgentemente, um relatório sobre a qualidade da água no local e um 

estudo sobre o potencial turístico da região. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Apoio nº 1/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado ao Meritíssimo Senhor 

Juiz Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, 

apresentando nosso apoio pela sua coragem e empenho no combate à 

corrupção e na defesa da independência do judiciário no País. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

Votação dos Projetos: 

 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2016 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a arborização urbana do Município 

de Naviraí e dá outras providências. Em seguida foram apresentados 

Pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento; e de Justiça, 

Legislação e Redação; ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. 

Foi apresentada emenda modificativa do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior aprovada por unanimidade; Em seguida foram colocados em 

segunda e última discussão. Logo após colocou em segunda e última 
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votação o referido Projeto juntamente com a emenda modificativa, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 13/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar 120 caminhões de terra e 

realizar serviços de terraplanagem para a Empresa HELENA AKEMI 

SHINGU FUNAI-ME, para dar inicio às obras de edificação, onde será 

instalada a mencionada empresa, e dá outras providências. Foi 

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

Finanças e Orçamento, ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. 

Em seguida foram colocados em primeira e única discussão. Logo após 

colocou em primeira e única votação o referido Projeto, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 4/2016 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; que em súmula: Cria parágrafos únicos no art. 

189 da Lei Complementar 012/98, do Código Tributário do Município de 

Naviraí, bem como, no art. 45 da Lei Complementar 049/2004 (dispõe 

sobre a política do meio ambiente), e dá outras providências. Foi 

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

Finanças e Orçamento, ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. 

Em seguida foram colocados em segunda e última discussão. Logo após 

colocou em segunda e última votação o referido Projeto, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2016 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; que em súmula: Concede Título 

de Cidadão Naviraiense a cidadã que especifica (Sra. Ruthi Lopes dos 

Santos). Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e 

Redação; e Finanças e Orçamento, ambos favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira e única 

discussão. Logo após colocou em primeira e única votação o referido 

Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 4/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; que em súmula: Altera a denominação de rua constante na 

Planta Geral da Cidade de Naviraí – MS, e dá outras providências. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Finanças e Orçamento; e de 

Justiça, Legislação e Redação; ambos favoráveis a aprovação do referido 

Projeto. Em seguida foram colocados 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 8/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva e outros Edis; que em súmula: Declara de Utilidade Pública 

Municipal a ANPEDE – Associação Naviraiense das Pessoas com 

Deficiência. Foi apresentado Parecer das Comissões de Finanças e 

Orçamento; e de Justiça, Legislação e Redação; ambos favoráveis a 

aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados 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 07/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; que em súmula: Dispõe sobre a autorização do executivo a 

firmar convênio com o CEN – Clube Esportivo Naviraiense e dá outras 

providências. Foi apresentado Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento contrário à aprovação do referido projeto, com voto favorável 

do vereador Dejalma Marques de Oliveira; e o Parecer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação contrário à aprovação do referido projeto. 

Foi apresentada emenda modificativa do Vereador autor, que foi 

rejeitada. Em seguida foram colocados em primeira e única discussão. 

Logo após colocou em primeira e única votação o referido Projeto, que foi 

rejeitado, com nove votos contrários ao projeto e dois votos favoráveis 

dos Vereadores Alexandre Orion Reginato e Dejalma Marques de Oliveira. 
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TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Senhor José Aparecido Pereira dos Santos, que 

cumprimentou ao Presidente desta Casa de Leis, falando ser um cidadão 

simples, mas que se esmera incansavelmente para manutenção da ordem e 

do respeito entre os parlamentares; cumprimentou a todos e falou que os 

parlamentares que hoje integram essa Casa de Leis têm trabalhado com 

idoneidade, e tem respeitado a sociedade apresentando proposições que 

atendem o interesse da coletividade, e os parabenizou, inclusive o 

vereador Alexandre Orion Reginato, porque em outras ocasiões o 

vereador abordou os problemas dos medicamentos e as questões 

relacionadas ao atendimento na saúde; mas em nome dos munícipes que 

estão presentes no recinto, falou do constrangimento e de toda sua 

indignação sobre o projeto de lei 7/2016 e a emenda de autoria do 

referido vereador, que visou apenas o interesse de defender o Clube 

Esportivo Naviraiense, e que deu a entender é que todas as entidades 

esportivas estão renegadas ao abandono e sendo desrespeitadas.  

Agradeceu mais uma vez a oportunidade de usar a tribuna. 

 

Com a palavra o Vereador Deoclécio Ricardo Zeni, que cumprimentou a 

todos e falou sobre a economia do ano passado de novecentos e trinta e 

cinco mil reais nesta Casa, e que esse ano terá que fazer economia porque 

já receberam oito intimações do Juiz para pagar os ex vereadores, então 

solicitou aos vereadores atuais a colaboração com o presidente para que 

se programe e economize. Aproveitando indagou sobre a quantia a ser 

paga sobre os oito mandatos de segurança. Falou ainda sobre o “Acorda 

MS, chega de impostos” e disse ser do partido do governador, mas que é 

contra o aumento de impostos e tem que haver um movimento a nível 

nacional, porque são quinhentos e trinta e dois deputados na câmara 

federal, mais vinte e quatro no Estado, e com essa crise que o Brasil está 

passando, não viu nenhum deputado na câmara dos deputados, na 

assembleia, senador com uma proposta nova para o País. E o País está 

afundando. Estamos com dez mil trabalhadores desempregados e nenhum 

deputado apresentou uma solução viável que dê uma perspectiva e que 

clareia sobre o que está acontecendo no Brasil. Então acha que todos nós 
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brasileiros temos que nos unirmos e não tomarmos partido, não tem que 

ter crítica ao PT, ao PSDB, ou seja, qualquer partido, um está acusando o 

outro e acha que os deputados, presidente da república, vice-presidente, 

todos são responsáveis pela crise, então pede que ninguém brigue por 

partido político.  

 

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

cumprimentou a todos e enalteceu as palavras do Vereador Deoclécio, que 

passou pela crise de 1964, onde o Brasil vivenciou o golpe militar, onde o 

presidente foi deposto, por interesses que não eram àqueles que estavam 

sendo relatados da mesma forma como estão relatando hoje com a 

bandeira de combate a corrupção, arrumando pretexto para poder falar e 

fazer qualquer coisa; mas precisamos ter muita cautela nesse momento. E 

nesse sentido a situação em que o nosso País vive, uma crise institucional e 

política, muito maior do que uma crise econômica, nós sabemos que a 

instabilidade que o nosso País passa hoje é responsabilidade do 

desentendimento entre os congressistas e a Presidência da República, que 

não permite que o País avance e infelizmente diferente de nós aqui, 

diferente dos vereadores desta Casa, tem muita gente no Congresso 

Nacional que torce pelo quanto pior melhor. E sua preocupação é sobre 

onde isso irá nos levar? Será que queremos de fato que haja nesse País 

uma guerra civil? Disse que pode até estar exagerando, mas se preocupa. 

Vemos pessoas distintas da nossa sociedade, pessoas que se dizem 

cristãos, indo para as redes sociais para incitar o ódio e a intolerância. 

Nós vivemos numa democracia, e um dos preceitos da democracia é o 

respeito ao contraditório. Nesta Casa somos em treze vereadores, e quem 

nos acompanhou viu debates, às vezes mais acalorados ou menos, a 

respeito de diversas questões e divergimos em muitas delas, assim como 

concordamos em tantas outras. A democracia nos dá esse direito de 

concordar e de discordar, e principalmente nos dá o direito de sermos 

respeitados pelas nossas opiniões, ninguém aqui é obrigado a concordar 

com o Júnior do PT, com o vereador Deoclécio ou com qualquer vereador 

desta Casa, mas temos que nos respeitar. Somente com respeito é que nós 

podemos pensar em uma convivência harmoniosa, pacífica em sociedade, 

diferente do que a gente tem visto em algumas manifestações, de 
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incitação ao ódio, a intolerância, nós temos ouvido muitas pessoas do 

poder público e da sociedade civil falar das pessoas que são do bem e 

pessoas que são do mal. Qual é o critério que está sendo usado para 

definir as pessoas do bem e do mal? Geralmente estão falando que as 

pessoas do bem são as que concordam com minha opinião. Esses são do 

bem. As que discordam ou que não tem posicionamento, essas pessoas são 

do mal. E é esse o critério que temos visto. E isso quando parte de um 

cidadão comum tem um peso e quando parte de uma liderança política, de 

um formador de opinião, tem uma responsabilidade diferente, porque não 

podemos sair nas redes sociais ou nas ruas falando qualquer asneiras, não 

devemos porque atrás de nós tem muitos que nos seguem e que 

consideram nossa opinião, porque acreditam que a gente estuda um pouco 

mais e se prepara quando vai fazer um pronunciamento. Temos que ter 

responsabilidade, e isso está faltando em muita gente. Sem dizer que 

agora surgem os salvadores da pátria, os oportunistas de plantão, que 

torcem pela desgraça para poder dizer que tinha razão, que sabia que iria 

dar nisso, e que tem a solução e que usam o nome de Deus, para falar em 

favor próprio. Mas, nós não precisamos de pessoas assim, precisamos de 

respeito e ter o direito de se expressar, e sabemos se acontecer o 

regime militar como muitos querem, nem esse direito nós teremos. Então 

volta a dizer que sem os nossos direito e garantias constitucionais, não há 

sociedade, não há democracia que resista. Disse que é contra e já se 

manifestou sobre qualquer tipo de ato de corrupção, e acredita que todos 

aqueles que tiverem em um devido processo legal a sua condenação, tem 

que pagar pelo que fez, sejam eles do PT, do PSDB, do PDT, do PMDB ou 

sem partido algum, porque quando a gente fala em corrupção, logo vem na 

cabeça das pessoas a classe política, não somos nós que inventamos a 

corrupção, a corrupção está arraigada na nossa sociedade infelizmente; 

começa nas pequenas coisas. Falou ainda sobre os fundamentos jurídicos 

que faltam ao pedido de impeachment da Presidente Dilma Roussef, disse 

ser contra, porque a artimanha e a articulação que está sendo usada na 

mídia que nos levam a acreditar que essa mídia se interessa de fato pelo 

nosso bem estar, quando na verdade só se interessa pelos milhões que 

entram em seus cofres pelas propagandas e publicidade. Deixa o seu 

manifesto pedindo que as pessoas se respeitem; nós precisamos disso, nós 
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vivemos um tempo em que as pessoas se acham no direito de ir pra rede 

social e dizer o que quer de quem quiser e da forma como quiser, sem ter 

medo nenhum de serem punidos; isso precisa acabar nós vivemos ainda 

num estado democrático de direito, isso precisa ser preservado para o 

nosso próprio bem. Falou ainda da Lei 1881 que foi aprovada aqui no ano de 

2014 e que exige que os postos de saúde, assim como o hospital municipal 

estejam realizando a confecção do cartão do SUS e isso não vem 

acontecendo, é uma lei curtíssima que versa só sobre esse assunto e 

vamos cobrar da gerência de saúde que seja implantado, ou então 

precisamos parar de fazer lei para não ser cumprida. E para finalizar 

relatou seu total apoio aos servidores públicos municipal, que vem 

acompanhando as negociações entre o SIMTED, entre o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais e a gestão municipal, e quer mais uma vez 

expressar seu apoio e entende que não está difícil resolver, só precisa de 

boa vontade e chegar num acordo e estaremos apoiando juntamente com 

os vereadores a decisão dos dois sindicatos, porque queremos de fato que 

sejam valorizados, porque sem os servidores não têm atendimento da 

prefeitura municipal em nenhum dos setores então todos tem o total 

apoio do vereador Junior do PT. 

 

Com a palavra o Vereador Manoel Messias de Assis que cumprimentou a 

todos e parabenizou os servidores municipais, destacando os servidores 

da educação que muito nos honra, que tanto trazem benefício para o 

cidadão, para o ser humano dentro das salas de aulas, nos seus 

ensinamentos e fazem o que é de direito, reivindicando, então parabeniza-

os e disse que este vereador estará sempre apoiando o pessoal da área de 

educação, e não vê outra alternativa, ou outra saída para os males que 

hoje nós vivemos neste País, a educação é única alternativa deste povo. 

Voltou a uma discussão que teve no plenário sobre a questão da moção ao 

Juiz Sérgio Moro, hoje quem está no poder tem o discurso totalmente 

diferente daquele de quando não estava, nós vemos hoje autoridade que 

para galgar o poder, para alcançar o seu objetivo, tinha um discurso para a 

sociedade brasileira e hoje o discurso vem na contramão da sociedade 

brasileira e quer dizer que tem respeito pelas opiniões contrárias, mas o 

que vemos hoje neste País é inadmissível, não poderia compactuar com 
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uma situação onde uma autoridade maior deste País não houve as vozes da 

rua de milhões de brasileiros, se estão na rua não é por causa da mídia. Se 

vê no pronunciamento desta autoridade maior ao convocar um cidadão 

comum que já foi presidente deste País sob uma investigação assumir um 

cargo tão importante desta nação, e ali um grupo aplaudindo e 

ovacionando, onde o deixa muito triste, porque inverteram-se os valores 

deste País, e esta mesma pessoa que hoje quer ocupar este cargo, ao seu 

ver e sua opinião, que é para fugir da investigação. Falaram que a elite 

está na rua, porque a mídia está incentivando para tirar do poder a 

presidente da República. Quando cassaram um presidente, simplesmente 

por um veículo, não questionando méritos de legalidade ou não legalidade, 

aí não era golpe, ele errou, tem que pagar. Hoje nós vemos um mar de 

lama, onde as autoridades maiores estão envolvidas, estão compactuando 

com esta sujeira toda. E disse ainda que foi cometido estelionato eleitoral 

porque uma pessoa para alcançar o poder fazer um discurso e depois de 

eleita fazer um discurso totalmente contrário do que dizia, cometeu um 

estelionato eleitoral, enganou a nação brasileira e está compactuando com 

esta corrupção que se impetrou neste País. Em todos os segmentos há a  

laranja podre, mas temos pessoas de bem neste País, e essas pessoas que 

estão indo pra rua, são a elite, sãos os coxinhas, isso sim é implantar o 

ódio, colocaram neste País, o branco contra o negro, do pobre contra o 

rico, estão implantando o ódio para se perpetuar no poder, aí sim ele teme 

como foi dito pelo vereador Júnior do PT, teme pela violência; porque não 

querem de forma alguma largar do poder, nenhum regime totalitário é 

bem vindo neste País, muito menos um regime totalitário comunista. Ele 

mesmo acreditou em uma certa autoridade logo no seu primeiro mandato, 

e se decepcionou, então não pode ver um representante maior do seu País 

e um congresso nacional mandando verbas para um País ditador e de 

regime totalitário que escraviza as pessoas. Não pode concordar com isso. 

Enquanto dentro do nosso País as pessoas estão morrendo nas filas dos 

hospitais, não tendo uma educação de qualidade, porque falta salário digno 

para a classe dos professores, falta material de qualidade, falta 

estruturas bem adequadas e aí manda bilhões e bilhões para Cuba, 

Venezuela, abrir mão do nosso dinheiro, deixando de investir aqui, 

investindo em País totalitários, então nunca irá concordar com isso e aí 
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sua preferência porque já foi militar também. Prefere um regime militar, 

do que um totalitário comunista que querem se perpetuar no poder. É 

preciso que continuemos indo às ruas, e ele convoca sim as pessoas de bem 

para irem às ruas, porque do jeito que está não pode continuar, não 

podemos comungar com esta situação. Este País não merece o que está 

passando, porque nesta terra tem pessoas trabalhadoras e pessoas de 

bem e que não quer o ódio entre as classes ou entre ninguém, porque 

precisamos dos ricos também, porque sem eles não há geração de 

empregos. Enfim desculpou-se por exaltar-se, e como disse o Júnior do PT 

é preciso ter respeito com as considerações e opiniões de todos os 

cidadãos brasileiros, mas ele não poderia de se furtar de colocar sua 

opinião a respeito da questão nacional e a respeito da situação local. E 

mais uma vez parabeniza os servidores públicos municipal por estarem 

lutando por seus direitos. Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

Usou a palavra o Vereador Dejalma Marques de Oliveira, que 

cumprimentou a todos os presentes e iniciou falando que na semana 

passada esteve com alguns moradores do Bairro Ipê, e eles falaram que 

não seria totalmente asfaltado o referido bairro, mas quer comunicar que 

todas as ruas serão pavimentadas, feito calçadas e feita drenagem, assim 

como já iniciou algumas ruas, todas elas terão o devido atendimento. Falou 

ainda que tudo que é feito pela administração, são pedidos dos vereadores 

e muito se esquecem disto, ainda mais que é um ano político e muitos 

trocam de lado político. O Bairro Ipê mesmo muitos vereadores de 

gestões passadas sempre faziam pedidos para que fosse olhado com mais 

carinho devido os transtornos em épocas de chuva, assim como o Vila Alta, 

todos os vereadores fizerem suas solicitações, e hoje tem a empresa que 

está recuperando todas as ruas. Na gestão do Zelmo de Brida, ele mesmo 

entrou com três indicações para que fossem feitas a pavimentação 

asfáltica das Ruas Cuiabá, Naviraí e Poxoréu e em fevereiro do ano 

passado, fez a mesma indicação e está lá, mas não é porque é um pedido 

deste vereador, é porque é uma solicitação do povo. Naviraí está andando 

com dificuldade, mas no passado tinha muita ajuda do governo federal, 

agora temos dificuldade da liberação dos recursos, não é só aqui, nos 

municípios vizinhos também estão sofrendo, e não está aqui para defender 
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prefeito não, porque na realidade já tem um lado, mas simplesmente não 

pode chegar aqui e usar a demagogia e falar que nada está sendo feito. 

 

Usou a tribuna o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, que 

cumprimentou a todos e falou que a situação política nacional afeta todo o 

País e gostaria que acabasse a corrupção e que ele não vai contra os seis 

milhões de pessoas nas ruas, mas que hoje irá falar da política de Naviraí, 

e como disse o vereador Gil, quando as coisas estão sendo feitas, temos 

que falar. Então irá falar sobre uma solicitação feita por ele para o 

aumento do muro no colégio José Carlos, no Jardim Paraíso, que depois de 

um certo tempo, agora sendo realizado; tem um pedido também dos 

moradores do Bairro Portinari, sobre o asfalto em parte da Avenida dos 

Imigrantes que falta fazer e na Avenida Fátima do Sul, e em conversa 

com o prefeito, ficou sabendo que já está sendo licitada, então gostaria 

de tranquilizar os moradores que estão sempre cobrando. Coloca-se 

também a disposição do sindicato dos funcionários público, no qual esteve 

acompanhando a negociação da primeira reunião, onde os servidores 

públicos e professores estão reivindicando o aumento de salário, e que 

continuará a disposição para ver qual a melhor forma para todos e tudo 

que for feito será comunicado; comentou também sobre a indicação para 

que o ticket de alimentação seja corrigido de acordo com o salário mínimo, 

onde indicou ao prefeito e vai esperar a boa vontade dele para mandar 

este projeto pra a câmara, que é de suma importância para o servidor. 

Parabenizou a aprovação de Utilidade Pública Municipal da Associação 

Naviraiense das Pessoas com Deficiência, em nome do presidente Sérgio, 

onde tem 276 pessoas filiadas. Falou ainda sobre o projeto do ônibus que 

votou contra, mas quer dizer que não é contra futebol, mas não pode 

aceitar que toda semana entra nesta casa um projeto de lei falando de 

esporte, mas que na verdade é só sobre o time de futebol profissional. 

Gostaria muito que tivesse um projeto bacana para todos os esportes no 

geral. 

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio Albino, que cumprimentou a todos e 

falou aos servidores públicos, sobre a negociação salarial, na qual o senhor 

Prefeito até este presente momento tem feito do sindicato e da comissão 
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de negociação um descaso, não valorizando os servidores públicos, que é o 

bem mais precioso que a prefeitura tem, porque sem os nossos servidores 

públicos a prefeitura não tem como andar, e até este presente momento o 

prefeito tem ignorado qualquer tipo de negociação. Aproveitou para 

parabenizar a todos os servidores de todos os setores que estiveram 

presentes na passeata; e o prefeito não foi capaz de receber os 

servidores em frente ao paço municipal. Disse que está participando de 

todas as negociações, primeiro que é um servidor público e também um 

fiscal e como representante de um servidor e da população de Naviraí, 

tem que estar presente para saber o que os servidores querem. Em 

conversa com o Adriano o presidente do sindicato, ficou sabendo que o 

prefeito pediu um prazo até quarta-feira para uma nova proposta e hoje 

já apareceu um projeto de lei aqui, e novamente o prefeito está 

mostrando que não tem o mínimo de respeito pelos servidores públicos de 

Naviraí. Falou que é professor e que está na educação há vinte anos e 

falou que o prefeito disse que iria valorizar os professores, mas agora o 

salário de professor de Naviraí é o nono salário dentro do ranking da 

FETEMS, pulamos do terceiro para o nono, hoje o salário de Campo 

Grande é de R$ 2.394,00, da rede estadual é de R$ 3.151,78 e o nosso é 

de R$ 2.478,00, então fica aqui sua indignação ao Senhor Prefeito. Falou 

ainda sobre a confecção da carteirinha do SUS, que no mês de novembro 

ele e o Vereador Josias já haviam entrado com a cobrança para que fosse 

cumprida a lei e até agora nada foi feito. E disse aos servidores públicos 

que tem que lutar pelos seus direitos mesmo e que podem contar sempre 

com o vereador Marcio Albino.  

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, que cumprimentou todos e 

em especial alguns que estavam presentes, e falou do Projeto de Lei nº 4 

de 22 de fevereiro de 2016 que altera a denominação da rua constante da 

geral da cidade de Naviraí, essa Avenida é Porto Caiuá e fica alterada em 

toda sua extensão, situada no Bairro Cidade Jardim, e a explicação é que 

existe a Avenida Porto Caiuá e Avenida Caiuá, foi alterada a pedido dos 

moradores, para João Jorge da Costa que foi um político em Naviraí, 

atuou como vereador no município no ano de 1965 até 1967 e no ano 

subsequente disputou a eleição no cargo de vice-prefeito, onde teve êxito 
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e assumiu durante quatro anos, seno o segundo a ocupar o cargo de vice-

prefeito na história de Naviraí, e diante de tudo isso, achou justo a 

homenagem que a Avenida Porto Caiuá venha a ser chamada de Avenida 

João Jorge Costa. No tocante às palavras do Vereador Marcio, 

parabenizou-o pela cobrança do aumento do salário dos funcionários 

públicos, e que está junto com todos. Agradeceu e desejou boa noite a 

todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que falou sobre a 

moção de apoio, dizendo que poderia ter sido moção de repúdio ao Senado 

e à Câmara Federal, que tem toda a obrigação de decidir cassação ou não 

e fica empurrando compromissos em cima do povo, que se arriscam nestes 

movimentos pelas ruas. É muita falta de compromisso do Senado e da 

Câmara Federal. O Juiz fez tudo o que deveria fazer e eles teriam que 

decidir. Falou ainda sobre os professores, dizendo que foi o primeiro 

vereador a pedir informação sobre o reajuste de salário dos funcionários, 

em fevereiro, e hoje cobrou do Prefeito informações sobre a proposta 

dele do reajuste ou aumento. Comentou que foi vereador durante doze 

anos consecutivos e antes de ser vereador já lutava por direito de 

funcionário e que como vereador fez muitos projetos, incluindo no 

Estatuto dos Servidores. E por isso que fica em cima do prefeito para 

saber como estão as negociações e que entrará em contato com o 

sindicato para tentar resolver o mais rápido possível. Agradeceu a todos e 

desejou boa noite. 

 

Não havendo mais nada tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 

sessão, e para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, primeiro 

secretário lavrei a presente ata, que vai por mim e o Presidente assinado. 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e um dias do mês de março do ano 

de dois mil e dezesseis.  

 


