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 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/05/2016 

 

 

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 09 horas, reuniu-se 

extraordinariamente a Edilidade Naviraiense, nas dependências da Câmara Municipal de 

Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú n
o 

900, sob a 

Presidência do Vereador Benedito Missias de Oliveira; Secretariado pelos Vereadores 

Manoel Mesias de Assis e Donizete Nogueira Pinto; estando ainda presentes os 

vereadores: Antonio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Dejalma Marques de 

Oliveira, Deoclécio Ricrdo Zeni, Luiz Carlos Garcia, Márcio Albino, Marcio André 

Scarlassara, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Alexandre Orion Reginato e Josias de 

Carvalho. O Senhor Presidente declarou aberta a Reunião Extraordinária e passou para a 

Ordem do Dia. 

 

Apresentação de Projeto: 

 

Projeto de Lei n° 20/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: Altera 

a redação do art. 30, da Lei n° 1.629, de 16 de maio de 2012.  

 

 

 

Votação do Projeto 

 

Projeto de Lei nº 20/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: Dispõe 

sobre a transformação em mão única das Ruas que menciona; 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. 

 

Projeto de Lei nº 18/2015 de autoria do Legislativo Municipal, 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 fundamental e médio, no município de Naviraí, 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. 

 

 

Projeto de Lei nº 20/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em súmula; Dispõe 

sobre autorização para transformação em mão única de Ruas, nos Trechos determinados, 

constantes da planta geral da cidade de Naviraí-MS, 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. 

 

 



Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense as cidadãs que especifica; 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. 

 

 

Projeto de Lei nº 03/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: Dispõe 

sobre a transformação em mão única da Rua Eurípedes da Silva, trecho compreendido 

entre a Rua Nelson Gonçalves e Avenida Miguel Sotani,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. 

 

 

Projeto de Lei nº 13/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: 

Estabelece o conserto de buracos e valas abertos em vias e passeios públicos no 

Município de Naviraí, 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. 

 

 

Projeto de Lei nº 15/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: Dispõe 

sobre a utilização de equipamento para aferir pressão arterial (digital e de braço), em 

repartições públicas, academias de ginástica e estabelecimentos similares, no Município 

de Naviraí; 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. 

 

Projeto de Lei nº 16/2016 de autoria do Legislativo Municipal, 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; 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. 

 

 

Projeto de Lei nº 16/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: Dispõe 

sobre a obrigatoriedade de a Prefeitura Municipal de Naviraí publicar, trimestralmente, a 

lista de espera e classificação de vagas nas creches municipais; 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. 

 



Projeto de Lei nº 18/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em súmula: Dispõe 

sobre a divulgação do cardápio de alimentação escolar da Rede Pública Municipal de 

Ensino, 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. 

 

 

Nada mais a tratar na presente Sessão Extraordinária, o Senhor Presidente deu por 

encerrada, e para constar em ata, eu, Manoel Messias de Assis, Primeiro Secretário, 

lavrei presente ata que vai por mim e o Presidente assinada. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE 

MATO GROSSO DO SUL aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e 

dezesseis.  


