SECRETARIA

ATA DA 26a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/08/2016

Aos vinte e três 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, Márcio André Scarlassara e 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 dezesseis de agosto do ano de dois mil e
dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da
Casa. Foi lido do Ofício Geocon nº 058/2016 de 18 de agosto de 2016,
do Senhor Antonio Martins Filho, Gerente do Núcleo de
Contabilidade, referente às cópias dos balancetes da Prefeitura
Municipal e de seus fundos e fundações, relativo ao mês de julho de
2016.
Foi lido o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação,
referente ao Ofício 137/2016 do dia 06 de junho de 2016,
apresentado em sessão do dia 13 de junho de 2016, onde o Poder
Executivo VETA totalmente o Projeto de Lei nº 18/2015 de autoria
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do Vereador Cláudio Cezar Paulino da Silva; que em súmula: Dispõe
sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos
de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino em
frente às creches e escolas de ensino fundamental e médio, no
Município de Naviraí, e dá outras providências; no qual o Presidente
Luiz Alberto Ávila Silva Júnior incumbido de exarar parecer ao veto
total do Senhor Prefeito declara seu voto contrário a aprovação do
referido veto. Que colocado em votação nominalmente foi rejeitado o
veto por unanimidade.
Foi lido o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação,
referente ao Ofício 138/2016 do dia 06 de junho de 2016,
apresentado em sessão do dia 13 de junho de 2016, onde o Poder
Executivo VETA totalmente o Projeto de Lei nº 16/2015 de autoria
do Vereador Josias de Carvalho e outros Edis; que em súmula: Dispõe
sobre os critérios para a implantação de estacionamentos e abertura
de passagem para veículos nos canteiros centrais das vias públicas do
município de Naviraí; no qual o Presidente Luiz Alberto Ávila Silva
Júnior incumbido de exarar parecer ao veto total do Senhor Prefeito
declara seu voto contrário a aprovação do referido veto. Que
colocado em votação nominalmente foi rejeitado o veto por
unanimidade.
Foi lido o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação,
referente ao Ofício 139/2016 do dia 08 de junho de 2016,
apresentado em sessão do dia 13 de junho de 2016, onde o Poder
Executivo VETA totalmente o Projeto de Lei nº 15/2016 de autoria
do Vereador Manoel Messias de Assis; que em súmula: Dispõe sobre a
utilização de equipamento para aferir pressão arterial (digital de
braço), em repartições públicas, academias de ginástica e
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estabelecimentos similares, no município de Naviraí; no qual o
Presidente Luiz Alberto Ávila Silva Júnior incumbido de exarar
parecer ao veto total do Senhor Prefeito declara seu voto contrário a
aprovação do referido veto. Que colocado em votação nominalmente
foi rejeitado o veto por unanimidade.

Apresentação de Projetos

Projeto de Lei nº 9/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior e outros Edis, que em súmula: Declara de utilidade
pública o COPEN – Conselho de Pastores de Naviraí-MS. 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 109/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias
de Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, requerendo que o material, que foi retirado
dos atuais pontos de mototaxistas, seja reaproveitado na construção
de abrigos e construção de bancos, para os pacientes dos PSFs
Jardim Paraíso I e II. 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 110/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias
de Assis; expediente endereçado ao Senhor Roberto Pedro da Rocha,
Gerente do Núcleo de Trânsito, requerendo a instalação de um
redutor de velocidade (quebra-molas) na Avenida Caiuá, sentido
rodoviária/Avenida Mato Grosso, na altura do Mercado Sol Nascente.
Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 111/2016 de autoria dos Vereadores Claudio
Cezar Paulino da Silva e Antonio Carlos Klein; expediente endereçado
ao Senhor Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de
Finanças, requerendo cópia do contrato celebrado entre o executivo
municipal e a empresa Excelência Ambiental Gerenciamento de
Resíduos Ltda-ME. Requer ainda, que seja informado o andamento dos
repasses financeiros dos últimos 3 (três) meses. Logo após colocou
em votação, que foi aprovado por unanimidade.
Indicação nº 155/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto
Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, a Senhora Elisete
Rodrigues Scudeler, Superintendente da Fundação Cultural de
Naviraí/MS, o Senhor Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal
de Educação e Cultura, com cópia para o Senhor Paulo Henrique
Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal de Esporte e Lazer, indicando
que não sejam alteradas as dimensões da CANCHA DE MAIA do
Bairro Boa Vista, uma vez que qualquer alteração será prejudicial ao
esporte que é praticado por moradores do bairro e de bairros
vizinhos, indicando, inclusive, que a cancha seja inserida no complexo
de convivência dos idosos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou
ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.
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Indicação nº 156/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira
Pinto; expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza
Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, com
providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente
Municipal de Obras, a Senhora Débora Cristina Imbriani Martins,
Gerente Municipal de Meio Ambiente, indicando que, com urgência,
sejam verificados em todos os bairros, e principalmente no bairro Vila
Nova, as várias árvores caídas, entulhos e detritos, devido as
ocorrências climáticas recentes, para que sejam retirados das casas e
ruas da nossa cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 157/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira
Pinto; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas
Tanus, Gerente Municipal de Obras, com providências para o Senhor
Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos
Serviços Urbanos, indicando, com urgência, que sejam verificados nos
bairros e principais avenidas da cidade as condições do asfalto, e as
ruas que estiverem com o asfalto deteriorado, que sejam
imediatamente refeitos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.
Indicação nº 158/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de
Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Roberto
Pedro da Rocha, Gerente do Núcleo de Trânsito, indicando no sentido
de que seja implantada sinalização eletrônica de avanço e travessia de
pedestres onde estão instalados os semáforos em nossa cidade. Em
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seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que
encaminhasse a indicação apresentada.
Moção de Congratulação nº 10/2016 de autoria do Vereador Luiz
Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado à Direção,
Coordenação, Professores e Alunos da Escola Estadual Antônio
Fernandes, apresentando esta Moção de Congratulação pela
realização do 3° Sarau Literário e Artístico, realizado no dia 18 de
agosto de 2016. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao
secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.
Moção de Pesar nº 20/2016 de autoria do Vereador Donizete
Nogueira Pinto e outros Edis; expediente endereçado ao senhor Roni
Modesto, à Senhora Keila Modesto e à Senhora Késia Modesto,
apresentando as nossas condolências à família enlutada pelo
falecimento do Senhor Ismael Modesto, popularmente conhecido
como "Gaúcho tapeceiro", ocorrido no dia 22 de agosto do corrente
ano. Sua ausência deixa nostalgia entre seus familiares, amigos e
conhecidos, e expressamos aos seus familiares, principalmente aos
seus filhos Roni, Késia e Keila, nossas mais sinceras condolências.
Colocamo-nos à disposição e rogamos a Deus que traga conforto aos
corações enlutados. Desejamos 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 o Senhor Ismael Modesto descanse em Paz. Em
seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que
encaminhasse a moção apresentada.
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PROJETO APROVADO
PROEJTO DE LEI Nº 19/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto
Ávila Silva; que em súmula: Dispõe sobre a utilização de fécula de
mandioca nos alimentos oferecidos no ambiente escolar da Rede
Municipal de Ensino de Naviraí e dá outras providências. Foi
apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação;
e Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do
referido Projeto. Foi colocado em discussão e em seguida foi colocado
em primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade o
referido Projeto.
O Vereador Klein falou pela ordem a respeito de um requerimento
feito pelo Senhor Antonio Saar Hernandes, protocolado sob nº 392
no dia 19/08/2016 na Secretaria desta Casa, solicitando acesso à
informação de forma clara e em linguagem de fácil compreensão
acerca da totalidade dos valores arrecadados nos últimos sete meses,
com a COSIP – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, com
informação detalhada mês a mês, a destinação dos mesmos, e ainda
informação da forma como foram aplicados os recursos arrecadados.
O Vereador Klein está solicitando ao Presidente sobre o andamento
que foi dado a este requerimento. O Senhor Presidente comunicou
que encaminhou o referido requerimento ao Secretário de Finanças
da Prefeitura.
Nada havendo mais nada 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.
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e três 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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