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ATA DA Y REUNIAO ORDINARIA DO DIA 07/04/2014. 

V.,  

Aos sete dias do més de abril de dois mil e quatorze as 19 h 30 mm, reuniu-se 
ordinariamente a Edilidade Naviraiense, nas dependéncias da Cãmara Municipal de 
Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassñ n o  900, sob a 
Presidencia do Vereador Cicero dos Santos; Secretariado pelos Edis: Elias Alves e 
Adriano José Silvério; estando ainda presentes os vereadores: Carlos Alberto Sanchez, 
Goan Carlos Volpato, Moacir Aparecido de Andrade, Jaime Dutra, José Roberto Alves, 
Marcus Douglas Miranda, Mario Gomes, Solange OlImpia Pereira de Castro Melo, 
Vanderlei Chagas e José Odair Gallo; em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião ordinaria, invocando a protecAo de Deus e convidando a todos os prcsentes para 
a leitura dc urn texto biblico. Em seguida, o Senhor Presidentc determinou ao sccretário 
que fizesse a leitura do EXPEDIENTE - Foi apresentada a ata da reuniào anterior, 
como não houve emenda, foi aprovada. Foi apresentado Oficio n° 59/2014/GAD, de 
autoria do Exmo. Senhor Leandro Peres de Matos, solicitando a retirada de tramitaçAo 
para adequaçoes do Projeto de Lei Complementar n° 02/2014 que "Dispôe sobre os 
valores de terra nua por hectare, das diversas regiöes do MunicIpio de Naviral, para 
efeito de cadastro no Sistema de Preços de Terras". Foi apresentado Oficio n° 108-
2013/2014, de autoria da Senhora Daniela Pasquarelli Rosenbaum, Presidente Rotary 
Club Navirai Integraçao, solicitando o uso da tribuna da presente Sessào, para 
divulgação da Campanha Integraçäo Solidéria. 

ApresentacAo de Projetos 

Projeto de Lei Complementar n° 2/2014 de autoria da Mesa Diretora, quo em strnula: 
Cria urn cargo de provimento em comissao no âmbito da Cmara Municipal de Naviral, 
e dá outras providéncias. 0 Senhor Presidente perguntou ao plenário se e matéria de 
deliberaçäo, entendendo que sirn, eneaminhou as comissOes para analisar e dar os 
devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei Complementar n° 3/2014 de autoria da Mesa Diretora, que em sümula: 
Cria cargos de provimento efetivo no quadro permanente da Câmara Municipal 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, encaminhou as 
cornissoes para analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 
regimento intemo. 

Projeto de Lei n° 9/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos, que em sümula: 
DispOe sobre a instalaçao de Cameras de Video para reforçar o sistema de seguranca no 
MunicIpio, e dá outras providências. 0 Senhor Presidente perguntou ao plenario se é 
matéria de deliberaçAo, entendendo que sim, encaminhou as eomissOes para analisar e 
dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

Projeto de Lei n° 10/2014 de autoria da Mesa Diretora, quc em sümula: Altera o anexo 
I da Lei n° 444, de 12 de abril de 1989, e dá outras providêneias. 0 Senhor Presidente 
pergimtou ao plcnario se 6 matéria de deliberação, entendendo quo sirn, encaniinhou as 



coniissOes para analisar e dar Os devidos pareceres no tempo em que confere o 
regimento intemo. 

Projeto de Lei no 12/2014 de autoria do Vereador Vanderlei Chagas e outros Edis, que 
em sümula: Altera a denominaçao de Rua constante da planta geral da cidade de 
Navirai-MS, e dá outras providências. 0 Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 
matéria de deliberação, 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 21/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em sUmula: Dispoe 
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercicio de 2015, e dá outras providências. 0 
Senhor Presidente perguntou an plenário se é matéria de deliberaçAo, entendendo que 
sim, encamitthou as comissoes para analisar e dar os devidos pareceres no tempo em 
que confere o regimento interno. 

Apresentaçäo dos Requerimentos, Indicaçocs e Moçôes: 

Pedido de Informação no 64/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez, ao 
Exmo. Senhor Leandro Peres de Matos Prefeito Municipal, solicitando ao CAPS - 
Centro de Atendimento Psicossocial, respostas as seguintes indagaçOes deste 
Parlamentar, a saber: 1) -. Quantos pacientes já foram atendidos pela Entidade ate hoje?} 
2) - Quantos se recuperararn, com nome e endereço? 
3) - Quais as localidades para onde os mesmos são encaminhados, citando o endereço e 
telefone? 
4) - Ha custos desses atendimentos pan a Municipalidade? 
5) - Os pacientes e seas familiares contribuem corn despesas de locomoção e estadia nos 
locais para onde são encarninhados? 
6) - Em caso positivo, qual o valor? 
7) - JEt ocorreu algum caso de obito de pacientes enviados pelo CAPS? Se positivo, 
mencionar norne, endereço e telefone de seas familiares. 
0 Senhor Presidente colocou em discussAo e votação, que foi aprovado, e logo apOs, 
pediu ao secretario para que encaminhasse o pedido de informaçAo apresentado. 

Pedido de InformaçAo no 64/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez, ao 
Exmo. Senhor Leandro Peres de Mates Prefeito Municipal, solicitando providências 
tomadas corn relaçAo a Lei Municipal no 1.700, de 11 e abril de 2013, que "Dispoe 
sobre a proibiçAo do ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacetes ou 
qualquer tipo de cobertura que oculte a face on irnpeça sua identificaçao em qualquer 
estabelecimento pUblico on privado, como medida de segurança. 0 Senhor Presidente 
colocou em discussão e votação, que foi aprovado, e logo após, pediu ao secretEtrio para 
que encaminhasse o pedido de informaçAo apresentado. 

Pedido de Informaçao no 64/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez 
expediente endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal Leandro Peres de 
Matos, solicitando informaçào referente a atual situaçAo das obras de pavimentação 
asfEtltica e galerias pluviais no Bairro Ipê. 0 Senhor Presidente colocou ern discussão e 
votação, que foi aprovado, e logo após, pediu ao secretEtrio para que eneaminhasse o 
pedido de informação apresentado. 



Requerimento n' 2512014 de autoria do Vereador José Odair Gallo, expediente 
endereçado ao ExcelentIssirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Mates, corn 
providéncias pan o Senhor José Rodrigues Carvaiho Sobrinho, Gerente Municipal do 
Nücleo de Licitaçôes, requerendo que encaminhe a esta Casa de Leis cOpias dos 
Processes Licitatorios especIficos para aquisiçao do produto cirnento, on dos processes 
que contenham o produto citado, bern como a rnesrna doeumentaçao correspondente aos 
Processos Licitatórios de aquisicão dos combustiveis: óleo diesel, gasolina e etanol. 
Caso não tenham ocorrido as referidas licitaçOes no perlodo de janeiro de 2013 ate a 
presente data, soicitamos que sejam enearninhados os processos per rneio dos quais as 
aquisiçOes estejam sendo realizadas. 0 Senhor Presidente eolocou em discussäo e, logo 
após, pediu ao secretário para que encarninhasse o requerimento apresentado. 

Requerimento n 29/2014 de autoria dos Vereadores Cicero dos Santos e Dr. Marcus 
Douglas Miranda, expediente endereçado ao Senhor Francisco Antonio Aquino, Diretor 
Presidente do NAVIRAIPREV (Previdência Social Dos Servidores Püblicos do 
Municipio de Naviral), requerendo infonnaçoes acerca das aplicacOes financeiras do 
NAVIRAJPREV nos anos de 2013 e 2014; em quais instituiçOes financeiras que foram 
aplicadas; se houve resgate de aplicacOes financeiras em fiinçao de perdas de 
rendimento e cotas/capital; se existiram resgates de aplicaçOes financeiras e em quais 
instituiçOes foram reaplicadas os valores; eom data e extrato dos movimentos mensais; 
requer ainda cOpias dos extratos mensais de todas as transferencias dos aportes e ern 
quais fundos os mesrnos foram aplicados corn data e extrato do movirnento. Os extratos 
devem ser apresentados individualmente per instituiçao, per rnês e per ano. 0 Senhor 
Presidente colocou ern discussAo e, logo após, pediu ao secretário para que 
encaminhasse o requerimento apresentado. 

Indicaçâo 0  114/2014 de autoria do Vercador José Roberto Alves, expediente 
endereçado ao Excelentfssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Maths, corn 
providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
indicando que seja feita a desobstruçao, visando interligar a Rua Sergio Francisco dos 
Santos corn a Avenida JoAo Rigonatto, no Bairro Vila Nova. 0 Senhor Presidente 
colocou em discussAo e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a 
indicaçào apresentada. 

IndicaçAo no 143/2014 de autoria dos Vereadores Marcus Douglas Miranda e Adriano 
José SilvCrio, expediente endereçado an Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres 
de Mates, corn providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 
Municipal de Nücleo dos Serviços Urbanos, indicando patrolamento e cascalhamento na 
entrada da UFMS e também a troca das lãmpadas queirnadas na saida para Ivinhema. 0 
Senhor Presidente eolocou em discussão e, logo após, pediu ao secretario para que 
enearninhasse a indicaçAo apresentada. 

Indicaçâo n° 144/2014 de autoria do Vereador Mario Gornes, expediente endereçado ao 
Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Mates, indicando que faça a rctirada 
dos galhos de árvores e entuihos do Bairro Jardirn Progresso. 0 Senhor Presidente 
colocou em discussão e, logo apOs, pediu an secretário para que encaminhasse a 
indicaçào apresentada. 



Indicaçäo n° 145/2014 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de Andrade, 
expediente endereçado ao ExcelentIssimo Senlior Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providências para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do Nácleo de 
Trânsito, indicando para que sejam dotados em todas as ruas do perimetro urbano placas 
de sinalizaçOes de transito horizontais e verticais. 0 Senhor Presidente colocou em 
discussAo e, logo apes, pediu ao secretário pan que encantinhasse a indicaçao 
apresentada. 

IndicaçAo n° 146/2014 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de Andrade, 
expediente endereçado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providências para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do NUcleo de 
Trânsito, para o Senhor Flãvio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
indicando que efetue uma abertura (retomos) destinada a veiculos na Avenida Jatel 
ligando as duas pistas defronte a Rodoviária, na altura da entrada e salda ao local de 
estacionamentos de veiculos e ponto de taxi. o Senhor Presidente colocou em discussAo 
e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicaçao apresentada. 

IndicaçAo n° 147/2014 de autoria do Vereador Jaime Dufta, expediente endereçado ao 
Excelentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências pan a 
Serihora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saüde, indicando que se estude 
a possibilidade de abrir concurso visando a contratação imediata de Fonoaudiólogo e 
Terapeuta Ocupacional para integrarem o quadro permanente de servidores piiblicos do 
municIpio. 0 Senhor Presidente colocou em discussào e, logo após, pediu ao secretário 
para que encaminhasse a indicaçao apresentada. 

Indicaçâo n° 14812014 de autoria do Vereador Dr. Marcus Douglas Miranda, 
expediente endereçado an Excelentissirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providéncias para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Sañde, 
indicando a implantaçAo do Prograrna "medico nas creches e escolas do municipio". 0 
Senhor Presidente colocou em discussào e, logo apOs, pediu ao secretário para que 
encaminhasse a indicação apresentada. 

IndicaçAo n° 149/2014 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de Andrade, 
expediente endereçado an ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providéncias para o Senhor Flãvio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do Nücleo de Trânsito, 
indicando a necessidade de urn redutor de velocidade na Avenida Campo Grande, altura 
dos námeros 714 e 724, sentido praça saida para Ivinhema. 0 Senhor Presidente 
colocou em discussão e, logo após, pediu ao secretário Para que encarninhasse a 
indicaçao apresentada. 

IndicaçAo n° 150/2014 de autoria do Vereador Jaime Dutra, expediente endereçado an 
Excelentissirno Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn providencias para o 
Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de Educaçào e Cultura, indicando que 
sej am instaladas lixeiras seletivas tias Escolas Municipais Milton Dias Porto e Odercio 
Nunes de Maros. 0 Senhor Presidente colocou em discussao e, logo apos, pediu ao 
secretário Para que encaminhasse a indicaçao apresentada. 

Indicaçao n° 15112014 de autoria dos Vereadores Cicero dos Santos e Dr. Marcus 
Douglas Miranda, expediente endereçado an ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro 



Peres de Matos, indicando que seja revista a Lei Complernentar if 024/2000 e COdigo 
de Postura do MunicIpio, onde o Municfpio concede alvara para os cornerciantes 
extemos comercializarem seus produtos em nosso MunicIpio. 0 Senhor Presidente 
colocou em discussao e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a 
indicaçao apresentada. 

Indicaçao no 152/2014 de autoria do Vcreador Dr. Marcus Douglas Miranda, 
expediente endereçado ao Excclentissimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 
providencias para o Senhor Badih Selem, Gerente Municipal de Vigilância em Sañde, 
indicando que seja providenciado urn local adequado para a "ONG MAos e Patas", bern 
como seja feito estudos para a implantaçao de urn canil municipal. 0 Senhor Presidentc 
colocou em discussAo e, logo após, pediu ao secretario para que encarninhasse a 
indicaçao apresentada. 

Indicaçao no  153/2014 de autoria do Vereador Dr. Marcus Douglas Miranda, 
expediente cndereçado ao ExcelcntIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 
providencias para o Senhor Antonio Carlos da Silva, Gerente Municipal do Nücico de 
Lirnpeza Urbana, indicando que sej a feita a poda de árvores no municIpio com a 
frequência nccessária. 0 Senhor Presidente colocou em discussAo e, logo após, pediu ao 
secretario para que encarninhasse a indicaçâo apresentada.: 

IndicaçAo no 154/2014 de autoria do Vereador Gean Carlos Volpato, expediente 
endereçado ao ExcelentIssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, corn 
providencias para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, 
para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do Ntcleo de Trãnsito, 
indicando a iniplantaçäo de faixa elevada destinado a travessia dos pedestre no entorno 
da Praça Euclides Antonio Fabris. 0 Senhor Presidente colocou em discussão e, logo 
após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicaçâo apresentada. 

Indicaçâo no 156/2014 de autoria do Vereador Gean Carlos Volpato, expcdiente 
endereçado ao ExcelentIssirno Senhor Prcfeito Leandro Peres de Matos, indicando que 
seja viabilizado a destinaçAo de recurso pan total reforma das instalaçOes Lar da 
Criança em nosso MunicIpio. 0 Senhor Prcsidente eolocou em discussào e, logo após, 
pediu ao secretário para que encarninhasse a indicaçâo apresentada. 

Moçäo de CongratulaçAo if 25/2014 de autoria do Vereador José Roberto Alves, 
expediente endereçado ao Senhor Astor Dias Miranda, 2° Tenente QAOPM, 
apresentando nossos sinceros reconhccirnentos e agradecirnentos pela sua promoçâo a 
Segundo Tenente PM, ascenso digna que vem gratificar os anos de serviços prestados 
corn competência e relevancia a toda comunidadc naviraiense. 0 Senhor Presidentc 
pediu ao secretário para que encaminhasse a rnoçAo apresentada. 

Moçao de Congratulaçao Verbal de autoria do Vereador José Odair Gallo, ao Senhor 
Pastor Josué de Souza Moraes, Igreja Batista Memorial, parabenizando esta respeitada 
Igreja de nossa cidade pelo seu 17° Aniversário e desejando que continue rnantendo essa 
visäo cIa proclarnaçäo do evangelho de Cristo e investindo em vidas, tanto na area 
social, familiar e espiritual. 0 Senhor Presidente pediu ao secretario para que 
encaminhasse a rnoçào apresentada. 



Não havendo mais nada a tratar no cipediente o Senhor Presidente passou para a 
Ordem do Dia. 

Proj etos aprovados 

Projeto de Lei no 100/2013 de autoria do Executivo Municipal, que em sümula: Altera 
a redaçao do art. 10  da Lei no 1.413, de 16.12.2008, que "Incorpora ao perImetro urbano, 
para fins de implantaçao de loteamento denominado ECO PARK RESIDENCE, area 
de terras de propriedade da empresa São Bento Incorporadora Ltda". 0 Senhor 
Presidente colocou em primeira e tnica discussao e votaçAo o parecer da Comissao de 
Justiça, Legislacao e Redaçào. 0 parecer foi favorável a aprovação do Projeto e foi 
aprovado. Em seguida, colocou em primeira e Unica discussao. Logo após, colocou em 
primeira e Unica votaçAo o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade, 
juntainente corn o parecer da Comisso Permanente. 

Projeto de Lei n o  108/2013 de autoria do Executivo Municipal, que em sUmula: 
Incorpora ao perimetro urbano, area de terras com 12,7478 hectares, desmembrada do 
SItio Sào Bento de propriedade da empresa São Bento Incorporadora Ltda, para fins 
de implantação do loteamento resideneial denominado Green Yule Residence III. Em 
seguida o Senhor Presidente Pediu Vista ao Projeto, e colocou em votaçAo o Pedido de 
Vista, que foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei no 1112014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos e outros Eclis, que 
em süniula: Torna obrigatória a distribuiçAo de protetor solar e repelente no serviço 
püblico do MunicIpio de Naviraf, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras 
providencias. 0 Senhor Presidente colocou em primeba e ánica discussão e votação os 
pareceres das Comissoes de Justiça, LegislaçAo e Redaçào, e da Comissão de Finanças e 
Orçamento. Todos os pareceres foram favoráveis a aprovaçAo do Proj eto e foram 
aprovados. Em seguida, colocou em primeira e unica discussAo. Logo após, colocou em 
primeira e ünica votaçAo o referido Proj eto, que foi aprovado per unaninildade, 
juntamente corn os pareceres das Comissoes Permanentes. 

Projeto de Decreto Legislativo no 1/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos, 
que em sümula: Regulamenta a cessAo, permuta, doaçAo e daçao em pagamento de bens 
móveis pertencentes ao Poder Legislativo de Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul, e 
cia outras providéncias. 0 Senhor Presidente colocou em primeira e ünica discussäo e 
votação os pareceres das Comissöes de Justiça, LegislaçAo e Redaçao, e da ComissAo de 
Finanças e Orçamento. Todos os pareceres foram favoráveis a aprovacAo do Projeto e 
foram aprovados. Em seguida, colocou em primeira e ünica discussão. Logo após, 
colocou em primeira e Unica votaçäo o referido Proj eto, que foi aprovado por 
unanimidade, juntamente corn os pareceres das ComissOes Pernianentes. 

Projeto de Decreto Legislativo no 2/2014 de autoria do Vereador Cicero dos Santos e 
outros Edis, que em sümula: Concede Titulo de CidadAo Naviraiense ao Cidadao que 
especifica. 0 Senhor Presidente colocou em primeira e ünica discussAo e votação os 
pareceres das Coinissoes de Justiça, Legislaçao e Redaçho, e da Comissão de Finanças e 
Orçamento. Todos os pareceres foram favoráveis a aprovaçAo do Projeto e foram 
aprovados. Em seguida, colocou em primeira e ünica discussao. Logo após, colocou em 



primeira e (mica votaçâo o referido Projeto, que foi aprovado por unanirnidade, 
juntamente corn os pareceres das Comissoes Permanentes. 

Projetos em tramitaçAo 

Projeto tie Lei n' 112014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez e outros edis; 
que em sUmula: DispOe sobre a rnudança do nome da Alameda Rio Madeira, constante 
do Empreendimento São Bento Incorporadora Ltda - Lotearnento Eco Park e dá outras 
providências. Aguardando os pareceres das devidas comissOes. Aguardando os 
pareceres das devidas cornissOes. 

Projeto de Lei 0  2/2014 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto Sanchez, Adriano 
José Silvério, Elias Alves, José Roberto Alves, Vanderlei Chagas, Goan Carlos Volpato, 
Mario Gornes, Cicero dos Santos, Jaime Dutra, Moacir Aparecido de Andrade, Dr. 
Marcus Douglas Miranda, José Odair Gallo, Solange Olfmpia Pereira de Castro Melo, 
que em sürnula: 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 n° 8/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto Sanchez; quo em 
sUrnula: Dispôe sobre a proibiçAo da queima de lixo on de qualquer material orgânico 
on inorgânico na zona urbana no perlodo que especifica e dá outras providências. 
Aguardando os pareceres das devidas comissôes. 

Projeto de Lei n° 4/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em sUmula: Altera a 
redação do art. 10  da Lei no 1.721, de 28.05.2013, que "Autoriza a doaçao de area de 
terras localizada no Distrito Industrial corn 3.983,83m2, denorninada Lote 01 da 
Quadra "X", para Carlos Cicarelli de Almeida". Aguardando os pareceres das 
devidas comissoes. 

Projeto tie Lei n° 8/2014 de autoria do Executivo Municipal; que ern sUmula: Autoriza 
o Poder Executivo a doar prémios através de Concurso aos contribuintes do Irnposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao exercicio de 2014, e dá outras 
providéncias. Aguardando os pareceres das devidas comissOes. 

Projeto de Lei n° 13/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em sümula: 
Autoriza a doação de area de terras, rnedindo 4.163,79rn 2 , incrustada na Quadra H, 
localizada no Jardim Paraf so, Distrito Industrial, para a ernpresa J. R. CAMPANIHOLI 
& CIA LTDA-ME, e dá outras providencias. Aguardando os pareceres das devidas 
eomissôes. 

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

Proj eto de Lei n° 16/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em sümula: Altera a 
redaçAo do artigo 10  e do parãgrafo 2°, da Lei no 1.771 de 27 de setembro de 2013, que 
"Autoriza a doaçAo de area de terras com 3.734,00m2  para a UniAo", e dá outras 
providéncias. Aguardando Os pareceres das devidas comissôes. 



Projeto de Lei no 109/2013 de autoria do Executivo Municipal, que em sUrnula: Altera 
a redaçao do art. 1° da Lei no 1.737, de 26.06.2013, que "Autoriza a doaçäo de area de 
terras localizada no Distrito Industrial com 1.301,69m2, denominada Lote 03 da 
Quadra "X", para Cleuderson Gonçalves Mascarenhas". Aguardando os pareceres 
das devidas comissOes. 

Projeto de Lei Complementar no 1/2014 de autoria do Executivo Municipal; que em 
sümula: DispOe sobre a alteraçao da redaçAo dos artigos 2°, 6° e 7° da Lei 
Complernentar no 143, de 10 de julho de 2013, que dispOe sobre a estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul, 
transfere e altera nomenclatura de cargos em comissão da referida Lei Complernentar, e 
dá outras providências. Aguardando os pareceres das devidas cornissöes. 

Projeto de Lei no 19/2014 de autoria do Executive Municipal, que em sUmula: Autoriza 
o Poder Executivo a prerniar as Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da 
Gerência de EducaçAo e Cultura que alcançarern os melhores resultados no IDEB, 
referente ao ano de 2013, e da outras providéncias. 

Mo havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente passou para a tribuna 

Tribuna 

FEZ USO DA TRIBUNA 0 EXMO. SENHOR VEREADOR JAIME DUTRA 

o Vereador iniciou sua fala agradecendo a todos os presentes, e comentou esciarecendo 
sobre os cornentários que fez na sessäo passada, onde citou quatro nomes corno pré 
candidato a deputado, e que a imprensa de Naviraf noticiou notas que näo condizem 
com a conduta deste Parlarnentar, e que citou o norne de Dr josé valter, José odair Gallo 
e Cicinho do PT como candidates a Deputado Estadual e o nome de Gean Carlos 
Volpato como Pré candidato a Deputado Federal, e que em nenhum momento citou 
como Candidato, e sim como Pré Candidato, e que está aqui para fazer esta correçào, e 
que scu Pré candidato Mo é nenhum dcstes, e sim o Deputado Pedro Kemp. Em seguida 
agradeceu ao cinturAo verde e ao Prefeito Municipal que atendeu seu Pedido para 
patrolamento do CinturAo Verde, que contribui muito Para escoarnento produtivo 
daquela localidade. Em seguida comentou que Naviral esta sendo agraciado corn quatro 
academias ao Ar Livre corn ernenda Parlamentar do Vereador Pedro Kemp, tanibem 
comentou que a ernenda Parlamentar do Deputado  Federal Vander Loubet seth liberada 
para a pavimentação asfáltica do Bairro André Rodrigues. 

FEZ USO DA TRIBIJNA 0 EXMO. SENHOR VEREADOR DR. MARCUS 
DOUGLAS MIRANDA 

o vereador iniciou sua fala agr4adecendo a todos os presentes, iniciou sua fala começou 
falando sobre seus Pedidos de InforrnaçOes e IndicaçOes que tem feito, que na data de 
hoje fez uma indicação solicitando urna pode de árvore, e cornentou que os gerentes 
tern que andar mais na Cidade e com atençAo, pois estes serviços devem ser vistos que 
precisam ser feitos, em seguida comentou sobre sua Reuniao em Campo Grande corn o 



son Partido, que se rnostrou interessado em lançar-me como Pré-Candidato a Deputado 
Estadual, e que se sentiu muito honrado corn o posicionamento do Partido, em seguida 
cornentou quo o PMN Mo fa.z parte da base aliada do Prefeito Municipal, e que esta 
votando os projetos conforrne é born ao interesse do povo. Em seguida inforrnou quo 
continua corn o ato fiscalizatório, que todos os docurnentos requeridos estäo sendo 
analisados, e que assirn que analisados ira dar prosseguirnentos as investigaçOes, e que 
logo trará urna resposta para a populaçao naviraiense, seja ela boa on ruim. Em seguida 
comentou que a convocaçào do Gerente Municipal de EducaçAo se fará necessãrio, 
principairnente para dar os devidos esciarecimentos necessários. 

FEZ USO DA TRIBUNA 0 EXMO. SENHOR VEREADOR CARLOS ALBERTO 
SANCHEZ 

o Vereador iniciou sua fala agradecendo a todos os presentes, e cornentou sobre os 
trabalhos que vem sendo feitos polo Rotary IntegraçAo de Naviral em Prol do Hospital 
do Cüncer de Barretos, e Mo so pelo Rotary, mas também por toda a populaçao de 
Naviral, e contemplou que estará a disposiçäo para ajuda-los. Em seguida cornentou 
sobre as discussoes das indicaçOes, e comentou que os serviços da UEMS está sendo 
executado, e que as obras de tapa buracos tarnbém estAo sendo feitos, e ressaltou que a 
rnalha viária de Naviraf estã precaria, informou tambern que a coleta da poda de arvores 
e entulhos seth iniciada esta sernana, inforrnou tambérn que esteve corn o Prefeito na 
data de hoje, e que teve a oportunidade de conhecer o mapa de recapeamento e rnatha 
viária de NaviraI, e que, consta no Mapa o Bairro Ipê. Em seguida cornentou que esteve 
em contato corn o Deputado Estadual Paulo Corrêa, onde na segunda semana dos mês 
de rnaio estaräo trazendo a Naviral o Proj eto Onça Pintada para contemplar as mulheres 
corn quase seiseentos exames de marnografia, e que necessário farao todos os exames 
necessários para detectar o Cancer de Mama, em seguida fez o convite para todas as 
rnulheres fazerern os devidos exarnes. Ern seguida, finalizou agradecendo a todos os 
Vereadores e Vereadora, desejando a todos uma boa noite. 

FEZ USO DA TRIBUNA 0 EXMO. SENHOR VEREADOR JOSÉ ODAIR GALLO 

O Vereador iniciou sua fala agradecendo a todos os presentes, e iniciou sua fala 
comentou que na próxima semana se possivel, estar apresentando nesta Casa de Leis o 
novo Presidente do PDT, e trazendo assim urna mensagem sobre a visAo do PDT no 
Municipio, que estará comentando também o posicionarnento quanto ao Pré-Candidato 
José Odair Gallo a Deputado Estadual. Ern seguida comentou sobre a sua postura 
polItica no Municfpio, que Mo tem nenhum comprornisso corn a administraçAo 
municipal, mas que nern por isso, tern ido atrás de recursos para o MunicIpio, e que está 
ernpenhando ern conseguir beneficios para a cidade e todos os sons Municfpes, e que 
está preocupado corn a atual situaçAo que se encontra nossa cidade corn a geraçäo de 
emprego, e que o atual cenário esta ruim para todos, e comentou que a administraçAo 
Pñblica precisa acordar quanto aos fatos. Ern seguida cornentou que na próxirna sernana 
estará apresentando corn o Partido um plano junto a administraçao Municipal para 
recuperar de forrna rápida o desenvolvimento de Naviraf. 

FEZ USO DA TRJBTJNA 0 EXMO. SENHOR VEREADOR MARIO GOMES 



o Vereador iniciou sin fala agradecendo a todos os presentes, e comentou na manha de 
hoje recebeu tuna ligação do (Iabinete do Vereador Reinaldo Azambuja, que solicitou 
ao deputado uma emenda parlamentar, e que a ligaçAo se tratava da referida emenda, e 
que o Deputado estará enviando para Naviraf uma emenda no valor de cento e quarenta 
mil para aquisiçào de dois carros e dois & condicionados para a SaUde do MunicIpio de 
Naviraf, que tambem o Deputado Osvane Ramos liberou emenda Paralamentar para 
contemplar o Rotary Cub de Naviraf, onde se compro ja 130 cadeiras de rodas, e 
conseguiu tambérn uma emenda de vinte mil reais para a APAE, para aquisiçâo de 
ventiladores e computadores. Em seguida cornentou que as viajens para Campo Grande 
estào sendo executadas corn sucesso na busca de recursos junto aos Deputados. Ern 
seguida cornentou, que em reuniâo corn o Prefeito, vai ser feito a revitalizaçao da BR 
141 do treeho de Naviral ate a Usina. Em seguida finalizou agradecendo a todos os 
presentes. 

FEZ USO DA TRIBUNA 0 EXMO. SENHOR VEREADOR PRESIDENTE CICERO 
DOS SANTOS 

O vereador iniciou sua fala agradecendo a todos os presentes e dernais Vereadores 
presentes, agradeceu tambem a presença dos membros do Rotary Club, em seguida 
comentou sobre a sua histOria junto ao Partido dos Trabaihadores, que está fihiado ha 
quase 20 anos no PT, ünico partido a qual sempre esteve filiado, e que permanece no 
partido per acreditar em suas ideologias, cornentou que o Partido é de todos de pessoas 
intelectuais e traballiadores, partido competente que está ha anos Governando o Pals, 
cornentou sobre as declaraçoes do Vereador Jaime Dutra nesta Casa, e disse que Mo 
tern do que se envergonhar, e que hoj e esta a frente do Partido Municipal, mas que j a 
passou por diversos cargos no Partido, e que foi Vice-Presidente, e hoje Preside o 
Partido, e larnenta que o Vereador Jaime cornentou ern várias oportunidades o men 
nome seria urn ótimo nome come, Pre-Candidato a Deputado Estadual, e falou que o 
nobre Vereador tern que defender o Partido, pois é lider do Partido perante esta Casa de 
Leis, e inforrnou que o nome do Vereador a urna Pré-Candidatura é decidido pelo 
Partido e nAo per ele, e que o mesmo Mo está defendendo os interesses do Partido, e 
quern noticiou a fala do Vereador foi a irnprensa e Mo o Presidente desta Casa de Leis, 
em seguida comentou, que o nobre Vereador está livre se quiser largar o Partido, que da 
rnesrna forma que se fihiou, pode se desfiliar. Em seguida cornentou que se esta filiado 
junto a urn partido seja ele qual for, deve ser defendido ate o tim. Em seguida fmalizou 
agradecendo a todos os presentes. 

Mo havendo nenhum vereador inscrito no livro da tribuna, e mais nada a tratar na 
presente sessão, o Senhor Presidente den per encerrada a reunião, e para constar em ala, 
eu, Elias Alves, prirneiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e o Presidente 
assinada. 

PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVWAI, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze. 


