
Lido em plenario 

ATA PA W' REUNIAO ORDINARIA DO DIA 31/03/2014 cIla 0? 
Sjdaej Ca 

IjitetOt MUWtItSUattVO aa 

Câm 

cm 

Aos trinta e urn dias do mês de marco de dois mil e quatorze as 19 h 30 mm, reuniu-se 
ordinariamente a Edilidade Naviraiense, nas dependencias da Camara Municipal de 
Navirai, Estado de Mato Grosso do SW, situada na Avenida Bataguassil n o  900, sob a 
Presidéncia do Vereador Cicero dos Santos; Secretariado pelos Edis: Elias Alves e 
Adriano José Silvério; estando ainda presentes os vereadores: Carlos Alberto Sanchez, 
Gean Carlos Volpato, Moacir Aparecido de Andrade, Jaime Dutra, José Roberto Alves, 
Marcus Douglas Miranda, Mario Gornes, Solange OlImpia Pereira de Castro Melo, 
Vanderlei Chagas e Jose' Odair Gallo; em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião ordinaria, invocando a proteçào de Deus e convidando a todos os presentes para 
a leitura de urn texto biblico. Em seguida, o Senhor Presidente determinou ao secretário 
que fizesse a leitura do EXPEDIENTE - Foi apresentada a ata da reunião anterior, 
como não houve emenda, foi aprovada. Foi apresentado Oflcio n° 006/2014, de 25 de 
marco de 2014, da Senhora Maria de Fatima Silveira, Diretora do Projovern Urbano, 
comunicando a presenca de cento e cinquenta alunos para assistir a sessào plenária da 
câmara; Oficio Geocon n° 031/2014, de 27 de marco de 2014, do Senhor Antonio 
Martins Filho, Contador da Prefeitura, referente cópias dos balancetes da Prefeitura 
Municipal, e de seus fundos e fundaçOes, relativo ao mës de fevereiro de 2014. 

Apresentaçäo de Projetos 

Projeto de Decreto Legislativo it0  1/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos, 
que em sumula: Regulamenta a cessäo, permuta, doaçao e daçao em pagamento de bens 
mOveis pertencentes ao Poder Legislativo de Naviral, Estado de Mato Grosso do Sul, e 
dá outras providéncias. 0 Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 
deliberaçao, entendendo que sim, encarninhou as comissOes para analisar e dar os 
devidos pareeeres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 2/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos e 
-m outros Edis, que em sümula: Concede Titulo de CidadAo Naviraiense ao Cidadao que 

especIfica. 0 Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberaçAo, 
entendendo que sim, encaminhou as comissOes para analisar e dar os devidos pareceres 
no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei n° 11/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos e outros Edis, que 
em sUmula: Torna obrigatória a distribuição de protetor solar e repelente no serviço 
ptsblico do MunicIpio de NaviraI, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providências. 0 Senhor Presidente perguntou ao plenario se é matéria de deliberaçâo, 
entendendo que sim, encaminhou as comissOes para analisar e dar os devidos pareceres 
no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei no 19/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em sumula: Autoriza 
o Poder Executivo a premiar as Eseolas da Rede Municipal de Ensino, através da 
Gerência de Educaçao e Cultura que alcançarem os melhores resultados no IDEB, 
referente ao ano de 2013, e dá outras providências. 0 Senhor Presidente perguntou ao 
plenário se é matéria de deliberaçao, entendendo que sim, encaminhou as comissOes 
para analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 



Apresentaçäo dos Requerimentos, Indicaçöes e Moçocs: 

Indicação no 29/2014 de autoria do Vereador José Roberto Alves; expediente 
endereçado ao ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providências para o Senhor Flãvio Roberto Tanus, Gerente Municipal de Obras, para o 
Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do Nücleo de Trânsito, indicando 
que sej a feito o rebaixarnento do canteiro central em frente a Capela MortuAria corn a 
maxima urgência. 0 Senhor Presidente colocou em discussão e, logo após, pediu ao 
secretário para que encaminhasse a indicaçào apresentada. 

Indicaçao no 10112014 de autoria do Vereador José Roberto Alves; expediente 
endereçado ao ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Mates, corn 
providéncias para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
indicando que se estude a possibilidade da construção de uma praca no Bairro Boa 
Vista. 0 Senhor Presidente colocou em discussào e, logo após, pediu ao secretário para 
que encaminhasse a indicaçAo apresentada. 

IndicaçAo no 127/2014 de autoria do Vereador Mario Gomes; expediente endereçado ao 
Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que estude a 
possibilidade de destinar urna órea de terra para a COPASUL-Cooperativa Agricola 
Sulmatogrossense destinado a implantacao de uma refrnaria de óleo de soja, que de 
acordo corn o projeto, ficaria pronto ate o final de 2014. 0 Senhor Presidente colocou 
em discussao e, logo após, pediu no secretário para que encaminhasse a indicaçAo 
apresentada. 

Indieaçfto no  128/2014 de autoria do Vereador Jaime Dutra; expediente endereçado ao 
Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn providencias para o 
Senhor Flãvio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja 
feito o recapeamento asfáltico da Rua São Luis no Bairro Eucalipto. 0 Senhor 
Presidente colocou em discussäo e, logo apOs, pediu ao secretário para que 
encaminhasse a indicaçao apresentada. 

Indicaçâo no 129/2014 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de Andrade; 
expediente endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
cópia para o Senhor Flavio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
indicando a necessidade de recuperação URGENTE das malhas asfáltico nas vias 
päblieas de nossa cidade, provocadas por ocasiOes de ligaçOes de água e esgotos bern 
como nos reparos e consertos provenientes de rompimentos realizados pela SANESUL 
em sua rede de água. 0 Senhor Presidente colocou em discussao e, logo após, pediu ao 
secretário para que encarninhasse a indicaçAo apresentada. 

Indieaçäo no 130/2014 de autoria do Vereador Adriano José SilvCrio; expediente 
endereçado an ExcelentIssirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providéncias para a Senhora Maria Alice Corrêa de Oliveira, Gerente Municipal do 
Nücleo de Limpeza Urbana, indicando que sej a providenciado a limpeza completa de 
toda a frente do Horto Florestal, localizado nas imediaçOes da Rua Ana Marique Bressa. 
0 Senhor Presidente colocou em discussão e, logo após, pediu ao secretário para que 
encaminhasse a indicaçAo apresentada. 



Indicaçäo no 131/2014 de autoria do Vereador Adriano José Silvério; expediente 
endereçado ao Excelentissimo Serihor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providências para a Senhora Maria Mice Corrêa de Oliveira, Gerente Municipal do 
Nücleo de Limpeza Urbana, indicando que sej a providenciado a limpeza das calçadas e 
terrenos na Rua dos Pardais, localizado na parte dos flindos da garagem municipal. 0 
Senhor Presidente colocou em discussào e, logo após, pediu ao secretario para que 
encaminbasse a indicaçao apresentada. 

Indicação no 132/2014 de autoria do Vereador Dr. Marcus Douglas Miranda; 
expediente endereçado ao Excelentissirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providéncias para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
indicando que sej a feito urn estudo para instalaçAo de urn redutor de velocidade na ma 
Berlarninio Francisco Burani próximo ao cruzamento corn a Rua Ronaldo Scares Goes I 
Bairro Jardim Progresso, 0 Senhor Presidente colocou em discussao e, logo após, pediu 
ao secretário para que encaminhasse a indicaçAo apresentada. 

Indicaçäo no 133/2014 de autoria dos Vereadores Cicero dos Santos, Adriano José 
Silvério e Dr. Marcus Douglas Miranda; expediente endereçado ao Excelentissirno 
Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando a possibilidade de repassar recursos 
no valor de R$ 20.000,00 a Cornissao cornposta pela Diretoria dos Sindicatos de Naviral 
visando a distribuiçao de prêrnios a populacâo no dia 10  de rnaio, Dia do Trabalhador. 0 
Senhor Presidente colocou em discussao e, logo apOs, pediu ao secretário para que 
encarninhasse a indicaçAo apresentada. 

Indicaçdo no 134/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; expediente 
endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providencias para a Geréncia competente, indicando que sej am tomadas as devidas 
providéncias para retirada dos animais que estão pastoreando dentro do Balneário de 
Navirai. 0 Senhor Presidente colocou em discussào e, logo após, pediu ao secrethrio 
para que encarninhasse a indicação apresentada. 

Indicaçäo no 135/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; expediente 
endereçado a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente de SaMe, indicando a 
contratação de urn especialista na area de Neftologia, visando atendimento a todos os 
pacientes do Hospital Municipal e Postos de SaMe, e também apoio ambulatorial na 
Area de pediatria. 0 Senhor Presidente colocou em discussAo e, logo apes, pediu ao 
secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

Indieaçäo no 136/2014 de autoria dos Vereadores Jaime Dutra e Carlos Alberto 
Sanchez; expediente endereçado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Leandro Peres de 
Matos, corn providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 
Municipal de Obras, para a Geréncia Municipal de Serviços Urbanos, indicando que 
sejam colocadas Placas Indicativas de Nomes das ruas dos Bairros Flamboyant, Campo 
Belo e BNH Velho. 0 Senhor Presidente colocou em discussAo e, logo após, pediu ao 
secretário para que encaminhasse a indicaçAo apresentada. 



Indicação n° 138/2014 de autoria do Vereador Dr. Marcus Douglas Miranda; 
expediente endereçado ao ExcelentIssirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providências para o Senhor Flavio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
indicando a realizaçAo de nova operaçAo tapa buracos ern nossa cidade. 0 Senhor 
Presidente colocou em discussAo e, logo apOs, pediu ao secretário para que 
encaminhasse a indicaço apresentada. 

Indicaçäo n 13912014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; expediente 
endereçado ao ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que 
sej a feito a pavimentacäo asfáltica nas Ruas Benjamin Domingues, Elias Zeni e Afflenor 
Felix, constantes no Bairro Odércio de Matos. 0 Senhor Presidente colocou em 
discussäo e, logo apOs, pediu ao secretario para que encaminhasse a indicaçao 
apresentada. 

Requerimento no 16/2014 de autoria do Vereador Adriano José Silvério; expediente 
endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, requerendo que 
envie a esta Casa de Leis o relatOrio de gasto de combustivel pelo FUNDEB, detaihado 
por veiculo, no periodo compreendido de fevereiro de 2012 ate a presente data. 0 
Senhor Presidente colocou em discussAo e, logo após, pediu ao secretário para que 
encaminhasse o requerimento apresentado. 

Requerimento no 19/2014 de autoria do Vereador Mario Gomes; expediente 
endereçado ao ExcelentIssirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Maros, com 
providéncias para as Gerências Competentes, requerendo que envie a esta Casa de Leis 
as cópias das notas fiscais, empenhos e pagamentos efetuados, referentes a prestaçäo de 
serviço de arqueologia, realizado na regiAo do distrito Porto Caiuá, rnunicipio de 
Naviral, no valor de R$ 58.575,00(cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco 
reais). 0 Senhor Presidente colocou ern discussâo e, logo após, pediu ao secretário para 
que encaminhasse o requerimento apresentado. 

Requerimento n° 20/2014 de autoria do Vereador Mario Gornes; expediente 
endereçado ao ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providencias para as Geréncias Cornpetentes, requerendo que envie a esta Casa de Leis 
cOpia dos valores recebido mensahnente do ICMS-Ecológico, de janeiro de 2013 ate a 
presente data. 0 Senhor Presidente colocou em discussäo e, logo após, pediu ao 
secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

Requerimento n° 21/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; expediente 
endereçado a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de SaUde, 
requerendo que sej a encaminhado a esta Casa de Leis, cOpia de todas as listas de 
presenças dos servidores profissionais Medicos, efetivos on contratados, 
compreendendo os horários de entrada e saida, devidamente assinadas pelos mesrnos, 
ern todas as unidades básica de Satde, Hospital Municipal, Centro OdontolOgico e 
Centro de Especialidades MCdica. 0 Senhor Presidente colocou ern discussao e, logo 
após, pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 



Requcrimento n o  22/2014 de autoria dos Vereadores Adriano José Silvério e Cicero 
dos Santos; expediente endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 
Matos, requerendo que seja enviado a esta Casa de Leis cópias dos procedimentos de 
incorporacOes de salario do ano de 2013, juntamente corn os pareceres jurIdicos, de 
todos os servidores pilblicos municipais. 0 Senhor Presidente colocou em discussão e, 
logo após, pediu ao secretàrio para que encaminhasse o requerirnento apresentado. 

Pedido de InformaçAo no 24/2014 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de 
Andrade; expediente endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 
Matos, corn providéncias para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente Municipal de 
Finanças, solicitando que se informe a esta Casa de Leis, se a SANESUL está 
repassando aos cofres PUblicos Municipal os valores correspondentes aos custos dos 
consertos nas rnalhas asfaltico das vias pñblicas de nossa cidade, realizados pela 
Gerência de Obras, ocasionadas por rompimentos em sua rede de água e esgoto. 0 
Senhor Presidente colocou em discussâo e votaçäo, que foi aprovado, e logo apOs, pediu 
ao secretério para que encaininhasse o pedido de informaçAo aprcsentado. 

Pedido de Informação no 59/2014 de autoria do Vereador Vanderlei Chagas; 
expediente endereçado ao Excelentissirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providéncias para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
solicitando informaçOes referente a construçào dos boxes na Feira da Lua, localizada na 
Avenida Joâo Paulo em frente a FINAV. 0 Senhor Presidente colocou em discussao e 
votaçAo, que foi aprovado, e logo após, pediu ao secretário para que encarninhasse o 
pedido de informaçao apresentado. 

Pedido de Informaçao no 60/2014 de autoria do Vcreador Vanderlei Chagas; 
expediente endereçado ao Excelentissirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 
providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
solicitando informação referente a rebaixamento de canteiros, conforme Indicaçoes no 
01/2011, no 238/2013 e no 330/2013. 0 Senhor Presidente colocou em discussào e 
votaçAo, que foi aprovado, e logo após, pediu ao secretario para que encarninhasse o 
pedido de informação apresentado. 

Pedido de Informaçao no 61/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez; 
expediente endereçado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Leandro Peres de Matos, 
solicitando informaçOes sobre o cumprimento da Lei Municipal no 1702, de 17 de abril 
de 2013, que: Institui o Programa Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Fisica 
e de Mobilidade Reduzida, conforme especifica. 0 Senhor Presidente colocou em 
discussao e votaçäo, que foi aprovado, e logo apOs, pediu ao secretário pan que 
encaminhasse o peclido de inforrnação apresentado. 

Pedido de Informação no 62/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez; 
expediente endereçado ao Exrno. Sr. Prefeito Municipal Leandro Peres de Matos, 
solicitando informaçOes sobre o cumprimento da criaçAo do programa de educaçao 
especifica contra os males do fumo, do álcool e das drogas, em todas as escolas 
municipais de Naviral e dá outras providências. 0 Senhor Presidente colocou em 
discussao e votaçAo, que foi aprovado, e logo após, pediu ao secretário para que 
eneaminhasse o pedido de informaçAo apresentado. 



Pedido tie Informaçäo n  63/2014 de autoria do Vereador Dr. Marcus Douglas 
Miranda; expediente endereçado ao Excelentissirno Senhor Prefeito Leandro Peres de 
Matos, corn providências para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal 
de Saüde, solicitando inforrnaçôes referente a indicaçäo 357/2013 se houve contrataçAo 
de mais medicos para. Santa Casa e para quais unidades de saUde e quantos profissionais 
foram contratados. 0 Senhor Presidente colocou ern discussào e votação, que foi 
aprovado, e logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido de 
inforrnaçAo apresentado. 

Moção tic Congratulaçâo no 18/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; 
expediente endereçado a Senhora Dilma Vana Rousseff, Presidente da Reptblica 
Federativa do Brasil, apresentando nossos sinceros reconhecimentos e agradecirnentos 
devido ao sucesso do Programa Minha Casa Minha Vida, programa este que tern corno 
principais diretrizes a reduçao do deficit habitacional, a distribuiçâo de renda e inclusAo 
social; e a dinamizaçäo do setor da construção civil e geraçâo de trabalbo e renda, 
abrangendo todo território nacional. 0 Senhor Presidente pediu ao secretário para que 
encarninhasse a rnoção apresentada. 

MoçAo tic Congratulacâo n° 19/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; 
expediente endereçado a Senhora Inds MagalhAes, Secretória Nacional de HabitaçAo, do 
Ministerio das Cidades, apresentando nossos sinceros reconhecimentos e 
agradecirnentos devido ao sucesso do Prograrna Minha Casa Minha Vida, prograrna este 
que tern como principais diretrizes a reduçAo do deficit habitacional a distribuiçao de 
renda e inclusâo social; e a dinarnizaçào do setor da construçâo civil e geracão de 
trabalho e renda, abrangendo todo territOrio nacional. 0 Senhor Presidente pediu ao 
secretário para que encarninhasse a rnoçAo apresentada. 

Moçao tie Congratulaçao n° 21/2014 de autoria do Vereador Jaime Dutra; expediente 
endereçado ao Senhor José Walter de Andrade Pinto, Presidente do Partido 
Democrático Trabalhista, apresentando nossos curnprirnentos e parabenizo-o pela 
conduçao ao cargo de Presidente do PDT-Partido Democrático Trabalhista. 0 Senhor 
Presidente pediu ao secretário para que encarninhasse a rnoçào apresentada. 

Moção de CongratulaçAo n° 22/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; 
expediente endereçado a Direçao, Professores e Coordenadores da Escola Antonio 
Fernandes, apresentando nossas congratulaçOes e parabenizando-os pelo incentivo e 
participação dos alunos do Proj ovem Urbano e Ensino Médio na 8° Reuniäo Ordinária 
da Cmara Municipal na data de 31 de marco de 2014. 0 Senhor Presidente pediu ao 
secretário para que encarninhasse a moção apresentada. 

Moção de Congratulacäo n° 23/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; 
expediente endereçado an Senhor César Ramos, Coordenador Nacional do Prograrna 
Minha Casa Minha Vida - Ministério das Cidades, apresentando nossos sinceros 
reconhecimentos e agradecirnentos devido ao sucesso do Prograrna Minha Casa Minha 
Vida, prograrna este que tern corno principais diretrizes a reduçAo do deficit 
habitacional a distribuiçào de renda e inclusao social; e a dinamizaçAo do setor da 
construçäo civil e geraçào de trabaiho e renda, abrangendo todo território nacional. 0 
Senhor Presidente pediu ao secretário para que encaminhasse a rnoçAo apresentada. 



MoçAo de Congratulacäo no 24/2014 de autoria dos Vereadores Cicero dos Santos e 
Gean Carlos Volpato; expediente endereçado ao Senhor Gelton de Santana, Policial 
Militar, apresentando nossos sinceros reconhecimentos e agradecimentos pela sua 
prornoçäo ao Posto de 2° Tenente, ascensão digna que vem gratificar Os anos de 
serviços prestados corn competência e relevância a toda comunidade Naviraiense. 0 
Senhor Presidente pediu ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

MoçAo de Pesar Verbal de autoria do Vereador Adriano José Silvério; prestando 
sinceras condolências a familia do Senhor João de Assis Selva, onde nao poderia deixar 
de associar ao pesar de todos, rogando a Deus que traga conforto aos coraçOes 
enlutados. 0 Senhor Presidente pediu an secretário pan que encaminhasse a moção 
apresentada. 

NAo havendo mais nada a tratar no expediente o Senhor Presidente passou para a 
Ordem do Dia. 

Proj etos em tramitaçAo 

Projeto de Lei n o  1/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez e outros edis; 
que em sñmula: DispOe sobre a mudança do norne da Alameda Rio Madeira, constante 
do Empreendirnento São Bento Incorporadora Ltda - Loteamento Eco Park e dã outras 
providéncias. Aguardando os pareceres das devidas comissôes. Aguardando os 
pareceres das devidas cornissOes. 

Projeto de Lei no 2/2014 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto Sanchez, Adriano 
José Silvério, Elias Alves, José Roberto Alves, Vanderlei Chagas, Gean Carlos Volpato, 
Mario Gomes, Cicero dos Santos, Jaime Dutra, Moacir Aparecido de Andrade, Dr. 
Marcus Douglas Miranda, José Odair Gallo, Solange Olimpia Pereira de Castro Melo, 
que ern sárnula: DispOe sobre a transparéncia dos cadastros de programas habitacionais e 
sociais do municIpio de Naviral - MS. Aguardando os pareceres das devidas comissôes. 

Projeto de Lei no 8/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez; que em 
sUmula: DispOe sobre a proibiçAo da queima de lixo on de qualquer material orgânico 
ou inorganico na zona urbana no perIodo que especifica e dá outras providéncias. 
Aguardando os pareceres das devidas cornissOes. 

Projeto de Lei no  4/2014 de autoria do Executivo Municipal; que ern sümula: Altera a 
redação do art. 1° da Lei n o  1.721, de 28.05.2013, que "Autoriza a doaçao de area de 
terras localizada no Distrito Industrial corn 3.983,83m2 , denominada Lote 01 da 
Quadra "X", para Carlos Cicarelli de Almeida". Aguardando os pareceres das 
devidas cornissOes. 

Projeto de Lei no  8/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em sñmula: Autoriza 
o Poder Executivo a doar prêmios através de Concurso aos contribuintes do Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao exereicio de 2014, e dá outras 
providências. Aguardando os pareceres das devidas comissOes. 



Projeto de Lei no 13/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em sUmula: 
Autoriza a doaçao de area de terras, medindo 4.163,79m 2 , incrustada na Quadra H, 
localizada no Jardim Paralso, Distrito Industrial, para a empresa J. R. CAMPANHOLI 
& CIA LTDA-ME, e dã outras providéncias. Aguardando os pareceres das devidas 
cornissOes. 

Projeto de Lei n° 15/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em sümula: 
Acrescenta o inciso III no artigo 50  da Lei 1.624 de 25 de abril de 2012 - Fundo de 
Arrendamento FAR, e dá outras providéncias. Aguardando os pareceres das devidas 
cornissOes. 

Projeto de Lei no 16/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em sUmula: Altera a 
redaçAo do artigo 1° e do parágrafo 2 0, da Lei if 1.771 de 27 de setembro de 2013, que 
"Autoriza a doaçAo de area de tetras corn 3.734,00m' para a UniAo", e dá outras 
providéncias. Aguardando os pareceres das devidas cornissôes. 

Projeto de Lei n° 100/2013 de autoria do Executivo Municipal, quo em sámula: Altera 
a redaçao do art. 1° da Lei n° 1.413, de 16.12.2008, que "Incorpora ao perimetro urbano, 
para fins de implantaçao de loteamento denorninado ECO PARK RESIDENCE, area 
de terras de propriedade da empresa São Bento Incorporadora Ltda". Aguardando os 
pareceres das devidas cornissôes. Aguardando os pareceres das devidas comissOes. 

Projeto de Lei n° 108/2013 de autoria do Executivo Municipal, que em sUmula: 
Incorpora ao perImetro urbano, &ea de terras com 12,7478 hectares, desmembrada do 
Sitio São Bento de propriedade da empresa São Bento Incorporadora Ltda, para fins 
de implantaçào do loteamento residencial denominado Green Yule Residence III. 
Aguardando os pareceres das devidas comissOes. 

Projeto de Lei n° 109/2013 de autoria do Executivo Municipal, que em sUmula: Altera 
a redaçao do art. 10  da Lei n° 1.737, de 26.06.2013, quo "Autoriza a doação de area de 
terras localizada no Distrito Industrial corn 1.301,69m 2, denorninada Lote 03 da 
Quadra "X", para Cleuderson Gonçalves Mascarenhas". Aguardando os pareceres 
das devidas comissOes. 

Frojeto de Lei Complementar o  1/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em 
sUrnula: DispOe sobre a alteraçao da redaçao dos artigos 2°, 6° e 7° da Lei 
Complementar n° 143, de 10 de julho de 2013, que dispOe sobre a estrutura 
adrninistrativa da Prefeithra Municipal de Naviral, Estado de Mato Grosso do Sul, 
transfere e altera nomenclatura de cargos em eomissão da referida Lei Cornplernentar, e 
dá outras providëncias. Aguardando os pareceres das devidas cornissOes. 

Projeto de Lei Complementar n 0  2/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em 
sümula: DispOe sobre os valores de terra nua por hectare, das diversas regiöes do 
Municipio de Naviral, para efeito de cadastro no Sistema de Frcços de Tcrras - SIFT, 
e dá outras providéncias. Aguardando os pareceres das devidas comissOes. 



Projetos aprovados 

Projeto de Lei no 712014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos; que em sümula: 
Altera a redaçao do § 10 do Artigo 3° da Lei no 1.705, de 17 de abril de 2013 que 
"Dispôe sobre a permissAo de uso do Parque de ExposiçOes Tatsuo Suekane", e da 
outras providéncias. 0 Senhor Presidente colocou em prirneira e Unica discussào e 
votaçâo o parecer da Comissào de Justiça, Legislaçao e Redaçào; favoravel a aprovaçäo 
do Projeto, que foi aprovado. Em seguida, colocou em primeira discussAo e ánica 
votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade, juntamente corn o 
parecer da CornissAo Permanente. 

Projeto de Lei no  1712014 de autoria do Executivo Municipal, que em sámula: Revoga 
a Lei no 1.653 de 3 dejulho de 2012, que "Autoriza a doaçao de uma area de terras corn 
1.128,94m2 , localizada no Distrito Industrial denominada Lote 2 da Quadra "R", para 
a empresa R N Xavier Materiais de Construçao - ME", e dá outras providências. 0 
Senhor Presidente colocou em prirneira e Unica discussao e votação o parecer da 
Comissao de Justiça, Legislaçao e Redaçao; favorável a aprovaçAo do Projeto, que foi 
aprovado. Em seguida, colocou ern primeira discussao e ünica votação o referido 
Projeto, que foi aprovado por unanimidade, juntamente corn o parecer da Cornissão 
Permanente. 

Projeto de Lei no  18/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em sñmula: Revoga 
a Lei no 1.647 de 3 de julho de 2012, que "Autoriza a doaçAo de area de terras corn 
1.262,90m2 , localizada no Distrito Industrial, denorninada Lote 01 da Quadra "R", 
para Mislaine Fernandes Barrozo", e dá outras providéncias. 0 Senhor Presidente 
colocou ern prirneira e tnica discussAo e votaçAo o parecer da ComissAo de Justiça, 
LegislaçAo e Redaçâo; favorável a aprovaçAo do Projeto, que foi aprovado. Em seguida, 
colocou em primeira discussào e ünica votação o referido Projeto, que foi aprovado por 
unanimidade, juntamente com o parecer da Comissâo Permanente. 

NAo havendo nenhum vereador inscrito no livro da tribuna, e mais nada a tratar na 
presente sessão, o Senhor Presidente deu por encerrada a reuniao, e para constar em ata, 
eu, Elias Alves, primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e o Presidente 
assinada. 

PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA1, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, aos trinta e urn dias do més de marco de dois mil e quatorze. 


