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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/03/2016 

 

 

 

Aos vinte e oito 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: Antônio Carlos Klein, Deoclécio Ricardo Zeni, 

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

Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Alexandre Orion 

Reginato, Márcio André Scarlassara e Luiz Carlos Garcia. Em seguida o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a 

proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura de um 

texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a leitura do 

expediente - ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e um 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 Fábio Chagas, Presidente do Diretório 

Municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro, informando que a partir 

da presente data o Vereador Márcio André Scarlassara será o Líder do 

Partido perante esta Egrégia Casa de Leis. Foi apresentada 

correspondência do dia 28 de março do ano em curso, do Senhor Heatclif 

Horing, Presidente do Diretório Municipal do PV – Partido Verde, 

informando que a partir da presente data o Vereador Antonio Carlos Klein 

será o Líder do Partido perante esta Egrégia Casa de Leis. Foi 

apresentada correspondência do dia 28 de março do ano em curso, do 

Senhor Josias de Carvalho, Presidente do Diretório Municipal do PRB – 

Partido Republicano Brasileiro, informando que a partir da presente data 

o Vereador Josias de Carvalho será o Líder do Partido perante esta 

Egrégia Casa de Leis.  
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Apresentação de Projetos 

 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2016 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre o reajuste, dos servidores 

públicos municipais da educação básica, da administração direta, indireta 

e fundacional da Prefeitura de Naviraí. O Senhor Presidente perguntou ao 

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

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 3/2016 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre alterações no sistema de 

retribuição pecuniária constante do Plano de Cargos e Remuneração dos 

Servidores da Prefeitura Municipal de Naviraí, e dá outras providências. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

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

devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 4/2016 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera a redação do Art. 70 e seus §§ 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 110 de 15 de dezembro de 2011, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e 

dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 14/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.340 de 14 de 

setembro de 2007, que “Autoriza a doação dos lotes 03 e 04 da quadra 

nº 32, localizada no Jardim Paraíso, para João Valentim de Abreu”, dá 

outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 15/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação dos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 1.847, 

de 14 de maio de 2014, que “Dispõe sobre a concessão de auxílio 
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alimentação, na forma de cartão magnético, aos servidores públicos 

municipais, da administração direta, indireta e funcional de Naviraí” e dá 

outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 16/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.646 de 03 de julho de 2012, que “Autoriza a 

doação de área de terras localizada no Distrito Industrial com 

1.561,80m², denominada Lote 04 da Quadra “U”, para Moacyr 

Toshimitsu Maekawa”, e dá outras providências. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 17/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.664 de 16 de outubro de 2012, que “Autoriza a 

doação de área de terras com 4.037,88m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 03 da Quadra “R”, para Lenilson Paulino”, e 

dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões 

para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 18/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.739 de 26 de junho de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras, medindo 1.376,33m², localizada no Distrito 

Industrial, para a empresa A.C. MAITAN – ME”, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para analisar e 

dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 19/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.751 de 17 de julho de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras com 3.107,36m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 03 da Quadra “P”, para a empresa Felipe e 

Queiroz Produtos Alimentícios Ltda ME e dá outras providências. O 
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Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

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

devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 20/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.767 de 04 de setembro de 2013, que “Autoriza 

a doação de área de terras, medindo 750,20m², determinada pelo Lote 

04 da Quadra W, localizada no Distrito Industrial, para a empresa G. 

Alexandre da Silva Souza-ME”, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo 

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

pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 21/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.691 de 12 de março de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras, medindo 3.003,35m², localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 02 da Quadra W, para a empresa Açoarte 

Estruturas Metálicas Eireli”. O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

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

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 32/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, requerendo cópia do contrato de cessão de uso 

da Rodoviária Municipal de Naviraí. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 33/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito 
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Missias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

requerendo autorização para se ausentar durante o período diurno, no dia 

04/04 do corrente ano, para realizar expediente parlamentar no 

Abatedouro, inclusive com suporte técnico, para atendimento dos 

cidadãos que residem no local. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 34/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Cesar Martins da 

Fonsêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, requerendo que seja 

suspenso o contrato feito com a empresa H2L-Equipamentos e Sistemas 

Ltda, para o aluguel e manutenção de lousas digitais usadas pela rede 

pública municipal, em 6 unidades de ensino. Logo após colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 55/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

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

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feita a retirada de areia 

no bairro Interlagos, onde houver necessidade. E que seja feito um 

estudo detalhado pelo engenheiro civil municipal, para nivelamento do 

referido bairro, para que a água das chuvas não estrague as ruas e nem 

entre nas casas. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 62/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para Senhor Cesar Martins da 

Fonsêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que o 

Balneário Municipal possa ser disponibilizado aos jovens, para ouvirem 

música e se entreterem, aos finais de semana, em horários pré-

determinados. Solicitamos ainda a viabilização de segurança para o local, 

principalmente nos dias em que o balneário estiver sendo visitado. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 63/2016 de autoria dos Vereadores Márcio Albino, Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 

indicando que sejam tomadas medidas de contenção de uma erosão, no 

final da Rua José Damásio de Souza, no bairro Harry Amorim Costa. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 64/2016 de autoria dos Vereadores Márcio Albino, Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 

indicando que seja feita a manutenção das luminárias do Residencial 

Monte Fugi. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 65/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Ilustríssimo Senhor Luiz Carlos da 

Rocha Lima, Diretor Presidente da SANESUL, indicando que sejam 

convocados os candidatos aprovados no último concurso de provas e 

títulos nas áreas operacional e administrativa a fim de otimizar o 

atendimento das demandas do município. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 66/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, com providências para a Senhora Valdenice de Oliveira, 

Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Senhor Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, o Senhor Adelvino 

Freitas, Gerente Municipal de Finanças, indicando sejam feitos estudos 

para implantação de um novo Parque Industrial em nossa cidade, às 

margens da rodovia BR-163, no espaço compreendido entre o rio Amambai 

e o Posto da Polícia Rodoviária Federal, dos dois lados, com a construção 

de vias marginais para o acesso às empresas e indústrias, que forem 
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instaladas no local. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 09/2016 de autoria dos Vereadores Márcio André 

Scarlassara e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado aos 

familiares da Senhora Maria Ires Costa Ribeiro, apresentando nossas 

sinceras condolências à família enlutada, neste momento de tanta tristeza 

e consternação, onde rogamos para que Deus lhes dê forças para lidar 

com este momento tão difícil, e sabedoria e coragem para seguir em 

frente. Sabemos que mesmo diante da morte precisamos nos manter 

firmes em honra e memória dos que se foram. Que Deus ilumine as suas 

vidas e conforte os seus corações. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 10/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado aos Familiares da 

Senhora Inês Dartibale Leite, apresentando nossas mais sinceras 

condolências à família enlutada, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 24 

de março do corrente ano. Pessoa bastante conhecida e respeitada por 

sua conduta e dedicação à família e a comunidade. Sua ausência deixa 

nostalgia entre seus familiares, amigos e conhecidos. Foi o reflexo da 

família, deixando-nos um modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar, 

como cidadã de bem, mulher de fé e alicerce da família. Sua morte enluta 

não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a 

perda de uma cidadã exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos 

seus familiares, principalmente, aos seus filhos, nossas sinceras 

condolências. Colocamo-nos à disposição e rogamos a Deus que traga 

conforto aos corações enlutados, desejando que a paz, o consolo e a força 

da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as 

coisas, para que a Senhora Inesinha, como era popularmente conhecida, 

descanse em paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Ordem do Dia 

 

Votação dos Projetos: 

 

Projeto de Lei nº 10/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; que em súmula: Altera o Art. 3º da Lei n° 1.714, de 24 de maio 

de 2013, que “Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação, na forma 

de cartão magnético, aos Servidores Públicos Municipais do Poder 

Legislativo”, e dá outras providências. Foi apresentado Parecer das 

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

Orçamento, ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 

seguida foi colocado em primeira e única discussão. Logo após colocou em 

primeira e única votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

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

todos e em especial aos componentes do Partido Verde, no qual agora faz 

parte; e fez uma explanação sobre o partido dizendo que não é só um 

partido que cuida da ecologia, mas principalmente do homem, do ser 

humano, trazendo condições boas de vida, através do saneamento básico, 

da proteção das matas e tem um trabalho direcionado a isso, e todos os 

membros do partido são imbuídos de fazer uma política de inclusão do ser 

humano e hoje nós vivemos no Brasil através da campanha da fraternidade 

um momento que busca conscientizar a população de que precisamos 

cuidar da nossa casa, e a nossa casa é o nosso planeta e para termos uma 

vida boa, precisamos cuidar da água, do ar, da terra, as nossas matas, da 

fauna e da flora, e o PV está sempre buscando resgatar mais nesse 

sentido. E o trabalho que será realizado em Naviraí, será sempre o mesmo 

projeto que ele realizou aqui, que é em busca da credibilidade da política 

em Naviraí e melhoria de vida da população, com geração de empregos 

para os naviriaenses. 
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Com a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

cumprimentou a todos e falou que temos que tratar a política com 

seriedade, apontar caminhos e fiscalizar. Falou ainda de mais um caso de 

violência doméstica contra a mulher, e falou da Dona Maria Iris que foi 

brutalmente assassinada dentro do seu lar. Ainda não tem acusação 

formal, mas provavelmente por seu companheiro e isso nos alerta mais 

uma vez a importância de estar discutindo esse tema com a hombridade 

que precisa ser discutido, porque estamos perdendo nossas mulheres, 

mães, irmãs, amigas, estão sendo levadas, estão tendo suas vidas ceifadas 

pela violência descabida e o tema ainda continua sem ser discutido, nós 

precisamos da implantação de fato de uma política pública de combate de 

enfrentamento à violência contra a mulher no nosso município, precisamos 

de ações integradas, e por isso que cobra a todos os órgãos do poder 

público e da sociedade civil organizada, essa luta precisa ser de todos nós, 

se não unirmos força, a cada semana, a cada mês que entra, nós veremos 

mais e mais casos de violência contra a mulher infelizmente, então deixa 

registrado a sua indignação, a sua revolta e sua preocupação com mais um 

caso para a estatística. Falou ainda do seu repúdio à posição tomada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil que tem sido tão falho, assim como a seccional do 

Mato Grosso do Sul tem sido tão falha em tantas questões que nos 

envolvem enquanto profissionais do direito, na defesa das nossas 

prerrogativas, tem falhado constantemente, não tem se manifestado, tem 

dormido no ponto, e aí prontamente se manifesta sem haver um consenso 

da classe dos advogados de todo o País e se manifesta favorável ao 

impeachment, sem ter sequer acesso aos autos do processo, sabendo o 

que está em curso é um golpe institucional, então deixa o seu repúdio, 

manifesto ao posicionamento da ordem dos advogados do Brasil, ao 

Conselho Federal e ao Conselho Seccional, contrariando grande parte da 

advocacia do nosso Estado e do nosso País. Comentou também sobre o 

acompanhamento da execução de várias obras do Governo Federal no 

nosso município, e sobre a preocupação de geração de empregos, e nas 

obras do governo federal têm sido empregados aproximadamente 

oitocentos trabalhadores no nosso município que hoje trabalham direto, 
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ou indiretamente nas obras do Governo Federal, que mais uma vez está 

socorrendo o município, sabemos que existe uma dificuldade, uma crise 

econômica que não é nossa, não é do nosso município, não é do nosso 

Estado, não é do nosso País, é uma crise mundial que está afetando todos 

os Países do mundo, mas nós sabemos também que uma das coisas também 

que tem segurado e que tem feito a diferença e graças ao Governo 

Federal temos mais de cem milhões em obras em todos os bairros da 

cidade, ou empregando direta e indiretamente mais de oitocentos 

trabalhadores, mais de oitocentos pais de família que podem ao final do 

mês ter o seu recurso para sustentar os seus. E por fim falou de como 

tem tratado as questões com tranquilidade e maturidade, sobre o 

impedimento da Presidente Dilma, e se posiciona dizendo que isto é um 

golpe institucional, é porque está enxergando algumas coisas e gostaria de 

relatar, por exemplo, faz sessenta dias no mínimo que o jornal nacional só 

fala da operação lava jato, desde que iniciou o ano esse é o tema principal 

do jornal, porque essa notícia vende; e agora saiu o listão da Odebrecht 

que tem mais de duzentos políticos de todos os Estados da Federação de 

dezoito partidos políticos e o jornal não fala sequer uma linha sobre esse 

assunto e nesta listagem não aparece a presidente Dilma, nem o ex 

presidente Lula, numa lista de mais de duzentos e causa estranheza 

quando a rede globo no jornal nacional decide simplesmente que essa lista 

não é importante para o povo brasileiro. Agradeceu e se despediu. 

 

Com a palavra o Vereador Dejalma Marques de Oliveira, que iniciou 

agradecendo a Deus por mais um dia e alguns amigos presentes no 

plenário, e falou sobre a situação da MS 487, onde ele visitou juntamente 

com o prefeito Léo, e disse que o Governador Reinaldo Azambuja está 

cumprindo com o compromisso, já foi dado início as obras e que o prazo é 

de noventa dias, mas a empresa tem interesse de entregar antes, por ver 

a situação que está hoje. Falou também das ruas que foram prejudicadas 

pelas chuvas, e em conversa com o prefeito Léo, ele falou que mandará os 

maquinários que estão arrumando as estradas rurais, para dar uma 

atenção diferenciada dentro da cidade. Falou ainda sobre o aumento dos 

vencimentos dos funcionários público, onde terá reunião extraordinária 
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para a aprovação e administração vem fazendo o possível para dar total 

atendimento.  

 

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

cumprimentou a todos, e iniciou falando que gostaria que este País fosse 

passado a limpo, e dar os parabéns ao Juiz competente e corajoso, Sérgio 

Moro; disse ver algumas pessoas falando que no tempo do Fernando 

Henrique aconteceu isso e aquilo, mas as pessoas tem que ver que naquele 

tempo não existia um juiz como esse, e ele está fazendo o que ninguém 

jamais fez neste País, então temos que tirar o chapéu, aplaudir de pé, 

porque é o homem que precisamos para melhorar esse País, para acabar 

com essa maldita corrupção, doa a quem doer, seja de qual partido for, 

tem que sair fora mesmo. Falou que ele está a disposição de todos que 

precisarem, seja de fiscalizar, de atendimento, de denúncia, podem 

procura-lo, porque ele trabalha para a população. 

 

Com a palavra o Vereador Márcio Albino, que cumprimentou a todos e 

falou das suas indicações e seu requerimento que está pedindo a 

suspensão do contrato com a empresa que celebra junto com a prefeitura 

sobre o aluguel e manutenção das lousas digitais, como homem público, 

como pessoa que está para fiscalizar o dinheiro público, tem que zelar por 

ele, e acredita que esse dinheiro está sendo mal usado, então foi pedido 

ao Senhor César que veja com carinho sobre o assunto. A indicação é 

sobre a erosão do final da Rua José Damásio, que ainda está no início, 

então precisa que o município tomem as devidas providências, antes que a 

situação piore; a outra indicação é sobre a iluminação do bairro Monte 

Fuji e solicitou ao prefeito e ao gerente que agilizem o mais rápido 

possível. Pediu aos servidores públicos que compareçam a partir das nove 

horas para a primeira votação do reajuste salarial, que foi uma luta 

cansativa neste período de negociação. Falou ainda sobre o que a mídia 

está propagando, e que o que está acontecendo é golpe, mas golpe é o que 

se faz com o dinheiro público, jogado no ralo. Falou que viu uma 

reportagem do Roberto Cabrini, sobre o desvio do dinheiro no Brasil é 

três vezes mais o orçamento da educação, da saúde e cinco vezes mais o 

orçamento da segurança pública, então tem que dar um basta nesta 
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corrupção que assola nosso País, e não importa o partido, seja qual for o 

responsável, tem que pagar pelo que fez. Então temos que dar apoio para 

que o Brasil seja passado a limpo. Desejou boa noite a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Josias de Carvalho que cumprimentou a todos e 

falou sobre o salário do servidor público, que estiveram aqui nesta Casa 

de Leis reunidos com os vereadores; e percebemos que o prefeito queria 

melhorar alguns setores dando reajuste de dezoito para uns, para outros 

de quatorze, outros de onze, mas isso é uma antiga e velha estratégia de 

anarquista, onde joga um setor contra o outro e enfraquece os grupos, 

que é do sindicato dos professores e do funcionário público. Então pede a 

todos que fiquem alerta. Comentou também da Rua José Damásio, do 

Bairro Harry Amorim, sobre a erosão, e disse que parece que o prefeito 

quer que aumente para depois mandar arrumar, como já aconteceu em 

vários lugares aqui. Falou que está filiado no PRB – Partido Republicano 

Brasileiro, onde o presidente da regional é o Pastor Wilton Acosta, e 

convidamos quem quiser participar desta política, para ingressar nesse 

novo partido para fazer a diferença. 

 

Com a palavra o Vereador Márcio André Scarlassara, que cumprimentou a 

todos e fez um demonstrativo sobre seus trabalhos realizados, e disse 

que esteve na Vila Industrial ouvindo as reivindicações dos moradores, e 

espera fazer um trabalho diferenciado, revitalizando com limpezas, 

melhoramento das ruas, levando médicos e dentistas para serem 

atendidos uma vez por semana. Falou também sobre a pensão em Cascavel 

para os doentes que fazem tratamento de câncer e que estará cobrando o 

tempo todo até que se faça um convênio. Falou ainda sobre o gabinete 

itinerante, e que estará no matadouro municipal, onde poderá ouvir todos 

os funcionários daquela empresa, ouvir as necessidades das pessoas e 

trazer mais reivindicações nesta Casa de Leis e cobrar o prefeito para 

trazer melhorias para a população. Informou também o compromisso da 

Deputada Federal Tereza Cristina, mais votada em Naviraí, de uma 

emenda de quinhentos e cinquenta mil, que já foi feita para o centro 

odontológico e uma parte para o asfalto em Naviraí; bem como a Deputada 

Estadual Mara Caseiro que fez a doação de um veículo zero quilômetro, 
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que está sendo cotado e licitado para atender a saúde aqui em Naviraí. 

Falou que deixou o Partido - PSDC onde ficou por oito anos, onde cumpriu 

sua meta com dignidade, com trabalho e hoje segue um novo caminho, que 

é o caminho do PSB da deputada Teresa Cristina, que acredita neste 

partido, acredita na mudança do Brasil, então deixa o convite a todas as 

pessoas que querem disputar uma eleição de vereador ou de prefeito, que 

venham ouvir as propostas do partido PSB, porque estão a disposição e 

com as portas abertas. E por fim falou que seu gabinete está a disposição 

de toda a população. Desejou boa noite a todos.   

 

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 oito dias do mês de março do 

ano de dois mil e dezesseis.  

 


