SECRETARIA

ATA DA 38a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/11/2016

Aos dezesseis dias do mês de novembro 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, Claudio Cezar Paulino da Silva, Dejalma Marques de
Oliveira, Deoclécio Ricardo Zeni, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia, Márcio Albino e Márcio André
Scarlassara; com ausência do Vereador Alexandre Orion Reginato. 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 sete
de novembro do ano de dois mil e dezesseis se encontra à disposição
dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lida correspondência do
Vereador Luiz Carlos Garcia, solicitando que abone sua falta na 37ª
Sessão Ordinária realizada no dia 07 de novembro, em virtude de estar
participando do 16º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM
(Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e
Municípios), realizado em Vitória – ES, nos dias 7, 8 e 9 de novembro de
2016, com carga horária de 16 horas.
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Apresentação de Projetos
Projeto de nº 39/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.648/2012 que
“Autoriza a doação de área de terras com 2.536,79m², localizada no
Distrito Industrial, denominada Lote 03 da Quadra “Y”, para Silveira
& Santos Ltda – 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 40/2016 de autoria do Executivo que em súmula:
Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.690/2013 que
“Autoriza a doação de área de terras com 2.001,13m², localizada no
Distrito Industrial denominada Lote 02 da Quadra “P”, para a empresa
Vanrlei Valério Marques-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 41/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.790/2013 que
“Autoriza a doação de área de terras, medindo 7.439,70m²,
determinada pelo Lote 03 da Quadra G, localizada no Jardim Paraíso,
para a empresa SERRALHERIA E METALÚRGICA UNIÃO LTDA –
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.
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Projeto de Lei nº 42/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.640/2012, que
“Autoriza a doação de área de terras medindo 2.046,35m², localizada
no Distrito Industrial denominada Lote 08 da Quadra “Y”, para a
empresa João Fernandes Polita – ME”, alterada através da Lei nº
1902/2014, 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 43/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.740/2013, que
“Autoriza a doação de área de terras, medindo 2.003,35m², localizada
no Distrito Industrial, para a empresa Leandro Geromini Marques”,
alterada através da Lei nº 1.952/2015, 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 44/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do § 1º do art. 1º da Lei nº 1.668/2012, que
“Autoriza a doação de área de terras com 935,67m², localizada no
Distrito Industrial denominada Lote 03 da Quadra “V”, para a empresa
Raul Pereira Dias – 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.
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:

Pedido de Informação nº 38/2016 de autoria do Vereador Claudio
Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o
Senhor Cesar Martins da Foncêca, Gerente Municipal de Educação e
Cultura, o Senhor Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de
Finanças, solicitando informações acerca do show do cantor gospel
David Quilan, que seria realizado no encerramento da 25ª Exponavi, no
dia 11/11/2014, contudo não foi procedido, tendo em vista as
intempéries do tempo. Solicitando informações se houve o pagamento e
qual o valor pago, em relação ao show do cantor gospel. Que colocado
em discussão, usou a palavra o Vereador autor e disse que é o seu
costume estar atento sobre o andamento do que acontece no município
e por isso fez essa solicitação, porque sabe que todo show é pago
antecipadamente, e se esse foi pago, o Senhor Prefeito deveria realizalo na praça, na virada do ano para a população de Naviraí. Com a palavra
o Vereador Josias de Carvalho, que parabenizou o vereador Fi da Paiol e
comentou sobre o show desse cantor gospel, que não aconteceu, e tem
que ser realizado conforme o vereador falou, já que foi contratado por
essa administração. Com a palavra o Vereador Júnior do PT que
parabenizou o vereador Fi da Paiol pela sua preocupação com um tema
importante, e disse que ele já tentou intervir para que seja realizado
porque já foi pago, e a prefeitura terá apenas o custo do palco, e mais
uma vez a administração deixa de lado o segmento evangélico que é
quem sempre está a frente desse evento, o presidente do Conselho de
pastores esteve tentando fazer o convencimento da utilização desse
show no encontro da paz no ano passado e não aconteceu por falta de
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vontade política da superintendência de cultura, e já está no término do
mandato e vê com muita dificuldade que isso aconteça devido a agenda
deles serem repletas principalmente no final de ano, mas que irá
continuar cobrando para que seja realizado o quanto antes na próxima
gestão. Que colocado em votação, foi aprovado por unanimidade.
Indicação nº 192/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de
Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson
Aurélio Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços
Urbanos, indicando que seja providenciada a recuperação da
pavimentação asfáltica da pista de caminhada no Parque Sucupira, bem
como, reparos da iluminação. O Senhor Presidente solicitou que fosse
encaminhada a referida indicação.
Indicação nº 194/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior; expediente endereçado à Senhora Maria Cecília Amendola
da Motta, Secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul,
indicando que seja construída uma escola Estadual no Jardim Paraíso. O
Senhor Presidente solicitou que fosse encaminhada a referida
indicação.
Indicação nº 195/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro
Peres de Matos, com providências para o Senhor Badih Selem, Gerente
Municipal de Vigilância em Saúde, indicando que seja feita uma vistoria
da vigilância Sanitária ao Matadouro Municipal. Com a palavra o
vereador autor que falou do mau cheiro insuportável que está ao redor
do matadouro e convidou os vereadores para fazerem uma visita para
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que todos constatem. O Senhor Presidente solicitou que fosse
encaminhada a referida indicação.
Moção de Congratulação nº 17/2016 de autoria do Vereador Marcio
Albino; expediente endereçado Roseli de Fátima Silva Pereira,
Presidente da Comissão Eleitoral do Simted, parabenizando a chapa 2
por ter vencido as eleições no dia 08/11 para coordenar a associação
Simted, sendo os membros; Presidente: ANTONIA MARIA DOS
SANTOS ALMEIDA BRESSA Vice- Presidente: LOURDES ELERBROCK
Primeiro secretário: ELAINE PERIN RIBEIRO Segundo Secretário:
VALDECI FRANCISCO DO COUTO Primeiro Tesoureiro: FRANCISCO
NORBERTO DO NASCIMENTO PUERTAS Segundo Tesoureiro:
ANDRÉ SANTANA VIEIRA Dir. do Dep. de Imprensa e Divulgação:
SUELI GALHARDO Dir. do Dep. de Assuntos Educacionais: JOSÉ LUIZ
DOS SANTOS Dir. do Dep. de Assuntos Sindical: JOSÉ JAILTON
CRISPIM Dir. do Dep. de Cultura e Assuntos Sociais: MARIA
ENEDINO DA SILVA Dir. do Dep. de Assuntos Ético e Jurídico:
MARIA DO CARMO PATO CUNHA BARBOSA Dir. do Dep. de Lazer e
Desportos: MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA Dir. do Dep. de
Patrimônio: CARLOS ROBERTO RICCI Dir. do Dep. de Política
Municipal: MARLON MORCH Dir. do Dep. dos Aposentados: CLEUZA
CAMPOS MARQUES DA SILVA. Que colocado em discussão, usou a
palavra o Vereador autor e disse que está enviando a Roseli pelo ótimo
trabalho realizado e juntamente com a comissão eleitoral e para o
pleito de 2017/2020 parabenizando a chapa 1 e a chapa 2 que foi a
eleita e espera que todos se unam para que façam um melhor trabalho,
e pediu aos professores e administrativos que se filiem ao sindicato
para que se fortifiquem cada vez mais. Que colocado em votação, foi
aprovado por unanimidade.
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Pela ordem o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior propôs uma
Moção de Congratulação à primeira Igreja Batista em Naviraí que
completa 47 anos de sua existência, e as comemorações acontecerão
nesse fim de semana nos dias 19 e 20 de novembro, com preleção e
apresentação do Projeto Vida. E convidou a todos os vereadores para
assinarem juntos. O Senhor Presidente solicitou que fosse encaminhada
a referida moção.
Pela ordem o Vereador Dejalma Marques de Oliveira propôs uma Moção
de Pesar em nome do Senhor Celso Rodrigues, que é funcionário público
e filho do Senhor José Izidio Filho, conhecido como Carlão, que faleceu
ontem dia 15/11, morador antigo de Naviraí e que residia no Jardim
Paraíso, onde presta seus sentimentos a todos da família. O Senhor
Presidente solicitou que fosse encaminhada a referida moção.

ORDEM DO DIA
PROJETOS APROVADOS
Projeto de Lei Complementar nº 7/2016 de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: Altera a redação dos artigos 3º e 4º, da Lei
Complementar nº 181, de 28 de março DE 2016, que “Dispõe sobre a
arborização urbana do Município de Naviraí”, e dá outras 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 primeira discussão e em seguida
foi colocado em primeira votação, que foi aprovado por unanimidade o
referido Projeto.
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Projeto de Lei nº 32/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do Artigo 1º e seu § 4º, da Lei nº 1034/2001,
de 10 de dezembro de 2001, que Autoriza a doação de área de terras
para Lenir Militão, revoga Lei que menciona 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.
Projeto de Lei nº 33/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.583, de 31 de agosto de
2011, que “Autoriza a doação de área de terras para a Empresa N. J.
Montagem Industrial Ltda-ME.” 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.
Projeto de Lei nº 34/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.797/2013 que
“Autoriza a doação de área de terras, medindo 3.480,00m²,
remanescente
do
Matadouro
Municipal,
para
a
empresa
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS ALEXANDRE LTDAEPP”, revoga Lei que menciona 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.
AV. BATAGUASSU, 900 – CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS

SECRETARIA

PROJETO REJEITADO
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". Foi apresentado Parecer das
Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e
Orçamento, contrários a aprovação do referido Projeto. Foi colocado
em discussão e em seguida foi rejeitado o referido Projeto, com votos
favoráveis à aprovação dos vereadores Antonio Carlos Klein e Donizete
Nogueira.
Com a palavra o Presidente Benedito Missias de Oliveira que
parabenizou o Vereador Júnior do PT, por sua atuação como Presidente
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, dando pareceres e
justificativas tão bem explicadas.

TRIBUNA
Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que
cumprimentou a todos e falou da sua indicação 194, solicitando a
Secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, à Senhora
Maria Cecília Amendola da Motta, que seja construída uma escola
Estadual no Jardim Paraíso, e que já é um pleito do ano passado e que
está trabalhando em cima disto juntamente com Marcio Albino e Fi da
Paiol, porque já passou da hora de ter uma escola lá, porque temos uma
demanda enorme naquele complexo de bairros e tende a aumentar com a
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finalização dos apartamentos, e não vemos uma movimentação por parte
do governo do Estado no sentido de atender essa demanda, então está
fazendo essa cobrança. Aproveitou para falar que já são quase dois
anos de governo Reinaldo Azambuja e que não mostrou nada ainda; um
governo que foi eleito para dar modernidade ao estado, com propostas
inovadoras e para realmente fazer a diferença, e até agora nada fez.
Hoje já não tem o apoio da classe empresarial porque a única coisa que
fez foi aumentar impostos, que atingiu desde a pessoa mais humilde até
o maior empresário do nosso Estado. Fez tudo ao contrário do que
pregou durante sua campanha. A educação está abandonada, não
apresentou nada de novo a não ser trocar a cor do uniforme. Estradas e
rodovias abandonadas, mesmo com a arrecadação do Fundersul que é
muito. Na saúde, somente a caravana da saúde que é apenas um
paliativo, e mesmo assim está sabendo que está deixando um legado
negativo, mas que vai apurar para saber mais sobre o assunto, que
algumas pessoas fizeram a cirurgia de catarata e perdeu a visão. Quer
saber onde está o aumento dos repasses, a regionalização da saúde e
quanto tempo mais teremos que esperar para que esse governo mostre
há que veio? A população está cada vez mais exigente e isso é
importante para melhorar a qualidade de atuação política, tanto que as
candidaturas que foram apoiadas pelo atual governador nas maiores
cidades do nosso estado, todas foram derrotadas, a população sabe o
que está acontecendo e não se deixa enganar mais. Falou ainda sobre a
renovação da concessão com a Sanesul e que está sendo avaliado e
discutido por três conselhos municipais, Conselho das Cidades, Conselho
de Meio Ambiente e o Conselho de Saúde, que já fazem alguns
apontamentos e que precisam ser respeitados; então quer deixar claro
o total apoio dele Junior do PT à decisão, às discussões e aos
encaminhamentos que forem dados pelos três conselhos, o controle
social é de fundamental importância para que as coisas aconteçam
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dentro da normalidade e os conselhos têm o seu total apoio para todas
as discussões relacionadas à renovação e a discussão da minuta do
contrato da Sanesul.
Usou a tribuna o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, que
cumprimentou a todos e falou sobre seu pedido de informação sobre o
show do David Quilan, cantor que já foi pago pela prefeitura no ano de
2014 e qual o valor pago e quando vir essas informações sugeriu que
seja feito esse show no final do ano. Aproveitou para parabenizar a
equipe do Mato Grosso do Sul que foi a campeã na Exponaviraí, no
último sábado, onde o técnico Moacir Arnaldo e competidores de
Naviraí, Fabio Braz e o Tiago, foram campeões da 1ª Copa Brasil de
Rodeios em Naviraí, parabenizou também os organizadores pela
realização desse evento particular e que tiveram a coragem de investir
e arriscar tanto dinheiro, e já deixa um pedido para o próximo prefeito
para que volte a exposição para o Sindicato Rural com o apoio da
prefeitura, para que tenha um preço acessível ou portões abertos e que
toda a família possa prestigiar esse evento. Desejou boa noite a todos.
Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira que comentou
sobre o que o vereador Júnior do PT falou e disse que está coberto de
razão, e assim como ele já falou diversas vezes, temos que cobrar mais
nossos deputados, porque nós os elegemos e eles esquecem totalmente
da população. Falou que lembra como se fosse hoje, quando o André
Puccinelli estava em campanha para governador e prometeu que iria
derrubar o imposto do Fundersul e nada foi cumprido. Então não tem
como acreditar em propostas de campanha eleitoral, porque sempre
tiram de quem menos tem e quem padece é o povo. Desejou boa noite a
todos.
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, e
para constar em ata, eu Manoel Messias de Assis, 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
novembro do ano de dois mil e dezesseis.

MANOEL MESSIAS DE ASSIS
Secretário

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
Presidente
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