SECRETARIA

ATA DA 25a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/08/2016

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e
dezesseis, às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade
Naviraiense, nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí,
Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900
sob a Presidência do Vereador Benedito Missias de Oliveira;
Secretariado pelos Edis: Donizete Nogueira Pinto e Manoel Messias
de Assis; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos
Klein, Deoclécio Ricardo Zeni, Dejalma Marques de Oliveira, Josias de
Carvalho, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Alexandre
Orion Reginato, Luiz Carlos Garcia e Márcio André Scarlassara, Luiz
Alberto Ávila Silva Júnior. Em seguida o Senhor Presidente declarou
aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a
todos os presentes para a leitura de um texto bíblico; em seguida o
primeiro secretário fez a leitura do expediente - ata da Sessão
Ordinária realizada no dia nove de agosto do ano de dois mil e
dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da
Casa.

Apresentação de Projetos

Projeto de Lei nº 30/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto
Ávila Silva Júnior, que em súmula: Altera a redação do § 1° e suprime
o § 3°, do Art. 1°, da Lei n° 1.502, de 04 de março de 2010, que
"Autoriza a doação dos lotes componentes da Vila Rural denominada
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Distrito Verde", 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 31/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos
Klein; que em súmula: Revoga a Lei nº 1496, de 21 de dezembro de
2009, que "Institui e regulamenta o controle da verba e despesas de
natureza indenizatória do exercício do mandato de vereador no
âmbito da Câmara Municipal 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.

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:
Pedido de Informação nº 30/2016 de autoria do Vereador Antonio
Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora
Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio
Ambiente, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal
de Obras, solicitando informações detalhadas sobre as providências
que estão sendo tomadas, para conter as erosões e princípios de
processos erosivos, que já existe ao lado da grande erosão que
aconteceu no Jardim Paraíso e no bairro Vila Alta, e que tem início no
Córrego do Touro, bem como as também já existentes na margem do
Córrego, na área de encosta em direção ao centro da cidade. Logo
após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.
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Requerimento nº 105/2016 de autoria dos Vereadores Marcio
Albino e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao
Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras,
requerendo resposta da indicação nº 285/2015, a qual pedia o
recapeamento da pista de caminhada do Parque Sucupira. Segue em
anexo. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por
unanimidade.
Requerimento nº 106/2016 de autoria dos Vereadores Marcio
Albino e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao
Senhor Claudeir Alves Mata, Relações Institucionais da CCR/MSVias,
, requerendo resposta para o Pedido de Informação nº 25/2016 que
solicitava informações quanto ao andamento das obras inacabadas de
captação de água pluvial, onde a CCR MS/Vias começou, e até o
presente momento não terminou as obras de drenagem, deixando a
céu aberto e com princípio de erosão a referida obra, localizada nas
proximidades do Trevo das Araras, na BR-163, em Naviraí-MS. Segue
em anexo. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por
unanimidade.
Requerimento nº 107/2016 de autoria dos Vereadores Marcio
Albino e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao
Senhor Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e
Cultura, requerendo resposta ao Requerimento nº 100/2016, que
solicitava a lista dos produtos licitados para a merenda escolar,
acompanhados do nome da empresa vencedora da licitação para a
entrega dos produtos, com a quantidade de cada um dos itens no ano
de 2016. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por
unanimidade.
AV. BATAGUASSU, 900 – CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS

SECRETARIA

Requerimento nº 108/2016 de autoria dos Vereadores Marcio
Albino e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao
Senhor Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e
Cultura, requerendo informações detalhadas sobre os pagamentos
efetuados em 08/03/2016 à empresa SEFE – Sistema Pedagógico.
Que sejam informados também todos os pagamentos à referida
empresa no ano de 2015, que seja anexada cópia das Notas Fiscais
dos pagamentos do ano de 2015 e 2016. Logo após colocou em
votação, que foi aprovado por unanimidade.
Indicação nº 150/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira
Pinto; 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 se
verifique, com urgência, quais ruas da Vila Industrial, no bairro
Jardim Paraíso, estão sem iluminação pública, providenciando para
aquelas que estão sem, a iluminação necessária. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação
apresentada.
Indicação nº 151/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira
Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Maria
Alice Correa de Oliveira, Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza
Urbana, indicando que quando houver limpeza das ruas e avenidas, que
as vias sejam interditadas apenas até a metade, dando assim um
acesso, para que os veículos possam transitar pelo local. Em seguida o
Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a
indicação apresentada.
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Indicação nº 152/2016 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, o Senhor Denilson
Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços
Urbanos, indicando o patrolamento e cascalhamento das ruas do
bairro Jardim Oásis. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 153/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior; 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 dentre os recursos que foram pactuados com o Governo do
Estado, destinados ao recapeamento de ruas do nosso município, que
seja dada prioridade na execução para as ruas do Bairro João de
Barro, como forma de melhorar a qualidade das vias do bairro e
consequentemente a qualidade de vida dos moradores. Em seguida o
Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a
indicação apresentada.
Indicação nº 154/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora
Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio
Ambiente, indicando que sejam pleiteados, junto à CCR-MSVia,
recursos para a aplicação em Projetos de Compensação e Educação
Ambiental no nosso município. Em seguida o Senhor Presidente

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

SECRETARIA

solicitou ao
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para

que

encaminhasse

a

indicação

Moção de Pesar nº 18/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar
Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado Aos familiares
da Professora Azená Ricco de Freitas, popularmente conhecida como
professora Zená, apresentando nossas condolências à família
enlutada, pelo falecimento da professora Zená, ocorrido no dia
24/07/2016. Que neste momento de tanta tristeza e sofrimento,
rogamos a Deus que dê forças aos familiares, em especial seu esposo
Cícero Alves de Freitas e seus filhos Luciane Ricco de Freitas, Renato
Ricco de Freitas, Dirceu Ricco de Freitas e Andre Alexandre Ricco de
Freitas, para que possam lidar com este momento tão difícil,
sabedoria e coragem para seguir em frente, em memória dos que se
foram. Que Deus ilumine a vida e conforte o coração dos familiares
enlutados. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário
para que encaminhasse a moção apresentada.
Moção de Pesar nº 19/2016 de autoria dos Vereadores Luiz
Alberto Ávila Silva Júnior e Benedito Missias de Oliveira; expediente
endereçado aos familiares da Senhora Agustinha Sanches,
apresentando nossas mais sinceras condolências à família enlutada,
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de agosto do corrente ano.
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. 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
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todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a
Senhora Agustinha Sanches, descanse em paz. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção
apresentada.

O Senhor Benedito Missias de Oliveira teve que se ausentar mais
cedo passando a presidência para o Vereador Dejalma Marques de
Oliveira.
TRIBUNA

Usou a tribuna o Senhor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que
cumprimentou a todos e falou sobre a importância desse parlamento
para o nosso município e que muitas das questões que são do interesse
coletivo são discutidas aqui. Esse é o papel do vereador, discutir e
exercer com tranquilidade sua função. Falou que os vereadores são os
mais cobrados, porque todos sabem onde moram. Então as cobranças
primeiramente passam aos vereadores, e sabemos que na população de
um modo geral é uma ansiedade muito grande, muitas vezes não
querem ouvir falar que a licitação foi liberada ou que foi assumido um
compromisso, ou que foi colocada uma emenda parlamentar, todos só
querem ver os resultados, a obra feita, o dinheiro já investido, mas
infelizmente o poder público não funciona desta forma, e seria muito
bom se pudéssemos resolver as demandas no nosso tempo, que
acreditamos que seria o certo, mas não é assim que funciona. Uma
emenda parlamentar de um deputado federal que é tão importante
para o desenvolvimento do município, leva de um ano e até dois anos
para ser liberada; para o compromisso do deputado se tornar de fato
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uma obra, temos como exemplo a situação do distrito verde que
começamos a discutir em março de 2013, enquanto gerente do meio
ambiente encaminhou o primeiro ofício para o governo do Estado
discutindo sobre a situação, de lá para cá foram aproximadamente
dez reuniões de convencimento, de debates, trocou o governo do
estado e continuamos debatendo este tema até que foi feita a
licitação nesse ano, três anos depois para ter êxito em uma demanda
e é assim que funciona, senão ficarmos em cima, cobrando e não
batendo forte, as coisas demoram muito mais tempo. Quanto anos
todos ouvem falar que existe o projeto da rede de água da Juncal,
que vai sair e nunca sai, já tem no mínimo cinco ou seis anos que se
fala disso, mas a partir do momento que assumiu esse compromisso
com os moradores, esteve em Campo Grande, na Funasa, e verificou
de fato a existência do projeto, foi ao INCRA e verificou que era
prioridade e os dois órgãos públicos do governo federal, falou que o
projeto é bom e que está pronto, mas que não tem dinheiro para
fazer, e mandou que fosse conversado com o seu deputado, para que
ele colocasse uma emenda para garantir o recurso e o projeto seria
desenvolvido e assim foi feito, isso com seis meses de conversações e
discussões, o deputado federal Zeca se comprometeu com um milhão
de reais para poder fazer a rede de água da Juncal, agora sabemos
que existe o projeto e existe a emenda parlamentar que vai garantir o
recurso, só que para ser executado ainda tem uma tramitação e vai
alguns meses, talvez um ano, mas o importante é iniciar o trabalho.
Então, seja qual for a demanda que os vereadores desta Casa
levantam, é necessário ter começo, meio e fim das discussões. E
entende-se como fim das discussões, quando consegue ver o pleito,
ver a obra de fato realizada. Então temos que persistir, para
conseguir ver de fato o resultado não importando quanto tempo
demore, o importante é não abrir mão das demandas, para
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conseguirmos de fato ver os resultados disso. E é o que estamos
colhendo hoje. Lembrou ainda, de quando entrou na prefeitura em
2013 e deu início a discussão sobre licença ambiental, adequação de
projeto técnico, discutindo com o governo do Estado sobre o recurso
que estava quase sendo perdido de cinco milhões e meio, e quase dois
anos depois, foram liberados os recursos e hoje já está quase
concluída a obra no Bairro Ipê. E isso é fruto do trabalho do
vereador, e quando dá início a uma discussão, acompanhar todos os
debates, os convencimentos que precisam ser feitos e ver no final a
obra realizada, isso é gratificante e que o motiva a continuar
trabalhando e a seguir adiante, mesmo diante de toda a falta de
crédito e a situação política que vive o nosso País. Então segue firme,
resistindo a todas as discussões, todos os debates, a toda situação
política do nosso País, segue firme porque sabe que tem contribuído
na medida das suas forças para o desenvolvimento do nosso município.
Agradeceu e desejou um bom dia.
Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que
cumprimentou a todos e iniciou agradecendo ao governador do Rotary
Internacional que esteve ontem em Naviraí prestigiando os
companheiros do Rotary Naviraí e Rotary Integração, falando da boa
notícia, sobre a poliomielite que prejudicou a tantos, será
exterminada até 2017 pelo fato do Ratary arrecadar fundos para
ajudar. Pediu a Deus que continue iluminando a toda jornada de
trabalho, pela família e desejando que cada dia seja melhor para
todos. Desejou bom dia a todos.
Com a palavra o Vereador Marcio Albino, que cumprimentou a todos
e disse que iria usar a tribuna para ser solidário juntamente com os
servidores da educação que hoje está com a paralisação nacional
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contrário ao projeto de lei complementar 257, projeto que trata da
renegociação das dívidas do Estado e do Distrito Federal com a União
para tanto esse projeto adota uma política de ajuste fiscal, controle
de gastos e redução do papel do Estado, estimula a privatização,
principalmente o código de direitos dos servidores público, contra o
congelamento do piso nacional do magistério e das políticas sociais.
Essa paralisação também é contra limitações para o plano de carreira
nos estados e municípios dos servidores públicos, também contrária a
terceirização dos profissionais da educação, o fim do royalties do
petróleo para educação e seus efeitos na politica para valorização
profissional de educação, contrário também a meritocracia com
política de remuneração e a lei da mordaça, também o aumento da
idade para aposentadoria e o fim da aposentadoria especial, então o
governo federal está com o pacote na câmara federal que vai achatar
literalmente para o controle destes gastos públicos, não só os
servidores públicos, mas também os servidores da iniciativa privada.
O momento não seria apenas dos professores parando, mas todos os
servidores públicos de qualquer órgão, porque irá atingir a todos
cidadãos brasileiros, achatando nossos direitos trabalhistas, tudo em
prol para que as dívidas do Estado seja renegociada, então diz ser
solidário a essa paralisação juntamente com os colegas professores.
Agradeceu e desejou bom dia a todos.
Com a palavra o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou a
todos, iniciou dizendo que desde que foi convocado para assumir a
cadeira nesta Casa em 2014 está fazendo um trabalho bastante firme
no sentido de resgatar a credibilidade da política em Naviraí e
principalmente dentro desta Casa, fazendo modificações no sentido
de se fazer economia do dinheiro público para que seja gasto em
favor da população e em outras áreas, porque a população depende do
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poder público, e com esse objetivo deu entrada em um projeto de lei
para que seja extinto o pagamento de verba indenizatória aos
vereadores, que faz cobertura para o vereador nos gastos do dia a
dia do gabinete e da correria que é feita na cidade, pagando gasolina
e outras coisas do veículo do gabinete que é do uso do vereador. A
verba dos vereadores antigos era em torno de dois mil e quinhentos
reais, e quando esses vereadores assumiram, fizeram a modificação
da redução das diárias e de várias outras coisas, dentre essas a
redução do valor da verba indenizatória que foi para mil e duzentos
reais. Hoje foi colocado em pauta este projeto de lei e que segue para
as comissões no sentido de extinguir de uma vez por todas a verba
indenizatória. Falou que já existe um posicionamento do tribunal de
justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no sentido de que a lei que
determina e permite o pagamento da verba indenizatória é
inconstitucional; apesar do parecer de 2009, o tribunal de contas do
Estado fala que poderia ser pago. Mas, o entendimento hoje
majoritário que está nos tribunais é que essa verba não deve ser
paga, e diante da situação precária do País, a situação difícil do
município, havendo necessidade de contenção de despesa, nada mais
justo de fazermos essa contenção na Casa, diminuindo os gastos. E
uma das formas de fazê-lo é através da extinção da verba
indenizatória. O vereador tem seu subsídio e esse valor que vem a
mais, pode perfeitamente ficar nos cofres do município para que
possa ser aplicado na saúde pública, por isso colocou o projeto
pedindo a extinção do pagamento da verba indenizatória, e espera que
todos os vereadores comunguem do mesmo pensamento de fazermos
economia em favor da população e que seja aprovado. Em outras
cidades do Brasil estão fazendo a extinção da verba indenizatória e
não podemos continuar caminhando na contramão do que se faz hoje,
no sentido de fazer economia. Falou ainda dos pedidos de informações
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acerca do que tem sido feito, no sentido de conter desde o inicio os
processos erosivos que acontecem em torno de nossa cidade, nas
imediações do Córrego do Touro. E todos sabem da grande erosão,
que foi notícia na mídia nacional, destruindo casas e colocando a
população com a vida em risco; obrigando o governo do estado a vir em
situação de emergência e gastar mais de seis milhões para tapar o
buraco, fazer a contenção e recuperar a área. Então antes que isso
volte a acontecer nas áreas próximas a erosão que já está sendo
contida, que se faça desde o inicio o processo erosivo, através da
gerência de meio ambiente, gerência de obras que façam a execução
das obras para que seja contida a erosão para que não aconteça outro
desastre ecológico em nossa cidade. Falou ainda que na sessão
passada cobrou o andamento das comissões especiais de inquérito que
foram abertas nesta casa para apurar o possível desvio de remédios
da farmácia municipal, que foi anunciada pela operação da polícia
federal “Tarja Preta” e que até agora não sabemos qual o desfecho, e
nesta Casa com a abertura da CEI a investigação ainda não foi dada
andamento; depois da cobrança foi feito a nomeação das comissões
para que possamos trabalhar nessa CEI; também foi formalizado para
trabalhar na denúncia que foi feita sobre o possível desvio de
dinheiro de diárias pagas pela prefeitura municipal e também foi
nomeado para participar da comissão que já estava em andamento que
tem como relator o Vereador Fi da Paiol, com relação a denúncia feita
pela locação de lousas digitais com valores superfaturados; então está
participando de três comissões e o mais rápido possível dará
andamento para que possa apresentar uma resposta a população. Tem
ainda outra situação que desde já está fazendo cobrança, em relação
ao contrato com a Sanesul, que esta Casa fez a aprovação da lei
autorizativa para que fosse feito o contrato de exploração das águas
de nossa cidade pela Sanesul, com voto contrário do Vereador Josias
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e o seu, onde não concordaram com a renovação por trinta anos, mas
que continuasse como nas gestões anteriores de quinze anos, mas a
maioria aprovou e sabemos para que seja feito esse contrato é
necessário audiência pública, isso é determinação legal, mas depois
que foi feito a aprovação da lei, não se falou mais na audiência
pública, então já quer cobrar do executivo municipal, da presidência
desta Casa a realização das audiências públicas que são necessárias
para a efetização do contrato, porque por enquanto estamos em
Naviraí pagando uma água e o esgoto caríssimo e com a possibilidade
de um contrato por trinta anos e não sabemos o que é que vai
acontecer para frente, então é necessário que a população participe
deste processo de renovação deste contrato, através da audiência
pública. Porque a situação da Sanesul explorando as águas sem
contrato é irregular, não pode ser da forma como está sendo feita, é
necessário que o contrato seja renovado o mais rápido possível, e
necessário que a população seja ouvida, tanto em audiência pública
como em consulta pública para que o contrato possa ser firmado.
Falou ainda à população que independente em estar no período político
estará cumprindo com sua obrigação neste mandato de vereador que
vai encerrar somente no dia 31 de dezembro, vai continuar
trabalhando para resgatar a credibilidade política em nossa cidade,
para que a população possa confiar em seus políticos, onde temos
pessoas imbuídas da maior boa vontade nesse resgate da
credibilidade e nós precisamos fazer com que essa mancha negra da
corrupção seja apagada de uma vez por todas com trabalho eficiente,
ético contra corrupção nesta Casa, para que a população possa confiar
em seus representantes no Legislativo Municipal.
Nada havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a
sessão, e para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, primeiro
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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 dezesseis dias do mês de
agosto do ano de dois mil e dezesseis.

MANOEL MESSIAS DE ASSIS
1º Secretário
BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente
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