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ATA  DA  26a  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  DIA  24/08/2015 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 19 

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: Márcio André Scarlassara e Donizete 

Nogueira Pinto; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Manoel 

Messias de Assis, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Luiz Carlos 

Garcia, Josias de Carvalho, Deoclécio Ricardo Zeni e Alexandre Orion 

Reginato. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária, invocando a proteção de Deus e convidando a todos os presentes 

para a leitura de um texto bíblico. Em seguida foi colocada à disposição ata 

da vigésima quinta Sessão Ordinária, realizada em dezessete de agosto do 

corrente. Em seguida foi apresentado Ofício Geocon n° 71/2015 de autoria 

do Senhor Antonio Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, cópia 

dos balancetes da Prefeitura Municipal, e de seus fundos e fundações, 

relativo ao mês de julho de 2015.  

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 26/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre o Sistema de Cultura do Município de Naviraí, seus 

princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relação entre os 

seus componentes, recursos humanos, financiamento 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. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Pedido de Informação nº 44/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros edis, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, com cópia para o Senhor João 

Joaquim Felipe, Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, 

solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, o porquê da Estrada 
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Projetada, que fica em frente à Penitenciária de Segurança Máxima de 

Naviraí, encontrar-se fechada impossibilitando a passagem.. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o pedido 

de informação apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 45/2015 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para ao Senhor Josmar 

de Assis Sélvia, Gerente de Núcleo de Departamento Pessoal, solicitando as 

informações sobre a folha de pagamento do servidor municipal Moisés Bento 

da Silva Junior, conforme o padrão adotado pelo Portal da Transparência, 

atendendo à Lei de Acesso à Informação – LAI. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o pedido de 

informação apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 46/2015 de autoria do Vereador Dejalma 

Marques de Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando informações sobre o 

Projeto de Construção da Pista de Caminhada em torno do Bosque Municipal, 

e também sobre a instalação dos aparelhos da Academia ao Ar Livre, que 

funcionaria ao lado do bosque. Salientamos que tal Pedido de Informação 

refere-se a um abaixo-assinado, contendo 120 assinaturas de moradores dos 

bairros próximos ao local citado, que aguardam a realização do investimento. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 47/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, expediente endereçado ao Ilustríssimo Senhor Sidney 

Ferreira de Almeida, Superintendente do INCRA em Mato Grosso do Sul, 

solicitando que seja informado a esta Casa de Leis quais são os processos 

existentes de constituição de Assentamento Rural nos municípios de Naviraí 

e Jateí, informando também em que fase/situação encontram-se os mesmos.   

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 48/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Cleci 

Fortunati Souza, Gerente Municipal de Assistência Social, solicitando que 
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seja informado a esta Casa de Leis, o número total de pessoas cadastradas 

no Cadastro Único - CadÚnico, onde consta a observação ou código indicativo 

de Reforma Agrária, informando ainda a distribuição das mesmas por 

Acampamentos.   Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Requerimento nº 87/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com cópia para o Senhor Ciro José Toaldo, Gerente 

Municipal de Educação e Cultura, requerendo informações sobre os serviços 

prestados pela empresa Morena, detalhando quais as escolas que recebem 

seus serviços, a quantidade de funcionários que desempenham suas funções 

em cada unidade, quais serviços são prestados por esses funcionários e os 

valores desses contratos, apresentando cópia dos contratos firmados com a 

referida empresa.. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 88 /2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com cópia para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, requerendo que sejam encaminhados os laudos técnicos 

dos funcionários que trabalham no Hospital Municipal (recepcionistas, vigias, 

cozinheiros, atendente de farmácia, entre outros) que foram excluídos do 

recebimento do adicional de insalubridade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 89 /2015 de autoria do Vereador Deoclecio Ricardo Zeni, 

expediente endereçado ao Senhor Josmar Assis Selva, Gerente de Núcleo 

de Recursos Humanos, com cópia para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente 

Municipal de Finanças, para o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente 

Municipal de Administração, requerendo que sejam encaminhadas as 

seguintes informações, tendo em vista que a solicitação realizada através do 

Pedido de Informação nº 6/2015, apresentado em sessão no dia 23 de 

fevereiro de 2015 ainda não teve resposta: - qual a média de dias de licenças 

concedidas por mês à servidores; - qual o impacto que a concessão de 

licenças gera na folha de pagamento e qual o prejuízo causado no 

desempenho das atividades na Prefeitura; - que seja informado mensalmente 

à Câmara, através de relatório, os dados solicitados a contar do mês de 
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janeiro de 2015. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 90 /2015 de autoria do Vereador Deoclecio Ricardo Zeni 

e outros edis, expediente endereçado ao Senhor Fábio Chagas, Presidente 

do Clube Esportivo Naviraiense(CEN), com providências para o Senhor 

Sivaldo Pinotti, Diretor Financeiro do Clube Esportivo Naviraiense (CEN), 

requerendo que seja encaminhado mensalmente a esta Casa de Leis os 

balancetes do Clube Esportivo Naviraiense (CEN), juntamente com a 

apresentação de notas, a contar do mês de janeiro de 2015, visto que em 

resposta ao Requerimento nº 10/2015, foram encaminhados apenas 

relatórios da prestação de contas, todavia os mesmos não estão sendo 

apresentados mensalmente como solicitado. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 91 /2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato, expediente endereçado ao Sindicato dos Funcionários Públicos 

Municipais de Naviraí, requerendo que sejam encaminhadas informações 

sobre a prestação de contas, bem como balancetes junto aos extratos 

bancários e demonstrativos de despesas dos últimos anos, a partir do ano de 

2010, e a informação do número de associados a cada ano até a presente 

data, reiterando pedido já realizado através do Requerimento nº 18, que até 

agora não obtivemos respostas. Ressalto que a não obtenção de resposta, 

acarretará a tomadas de todas as medidas cabíveis, inclusive judiciais. . Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse o 

requerimento apresentado. 

 

Indicação nº 215/2015 de autoria do Vereador Marcio AAlbino e outros 

edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias de 

Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando que sejam 

realizadas Sessões Itinerantes em alguns bairros de nossa cidade, nas 

datas, horários e locais abaixo descritos: Setembro -21/09/15, às 19h 

30min- Jardim Paraíso e bairros em torno. Outubro -19/10/15, às 19h 

30min- Boa Vista e bairros em torno. Novembro -23/11/15, às 19h 30min- 

Sol Nascente e bairros em torno. Dezembro -07/12/15, às 19h 30min- Harry 

Amorim Costa e bairros em torno. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 



 5 

Indicação nº 222/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato 

e outros edis, expediente endereçado ao Senhor Roberto Pedro da Rocha, 

Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, indicando que seja doada 

uma propriedade de 14.000 a 15.000 m2 para a indústria Campanário, a fim 

de não perdermos essa indústria em nossa localidade, além de fomentar o 

comércio, com contratação de serviços de terceiros, aquisição de bens e 

expansão da economia de vários seguimentos da cadeia produtiva. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 223/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja programada e 

viabilizada a execução do asfaltamento da Rua Halley, que liga as Avenidas 

Brasil e Fátima do Sul, localizada ao lado esquerdo do 12º Batalhão da Polícia 

Militar. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 224/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, para a Senhora Cleci Fortunati Souza, Gerente 

Municipal de Assistência Social, indicando que seja viabilizada a implantação 

de uma academia ao ar livre ou academia da terceira idade, no local onde 

funciona a Feira da Lua. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 225/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

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 sejam 

realizados estudos para a construção de redutores de velocidade (quebra-

molas), em locais propícios para realizar a diminuição da velocidade nas ruas 

Tim Maia, Tom Jobim, Marcos Eurípides da Silva e na avenida Antônio 

Figueira, no bairro Jardim Paraíso. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 226/2015 de autoria do Vereador Dejalma marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feita a construção de uma 

Academia ao Ar Livre na Praça dos Pioneiros, para atender os moradores do 

bairro Inocoop e Centro. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 227/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor João 

Grandão, Deputado Estadual, indicando que seja destinada ao nosso 

Município uma Emenda Parlamentar para implantar no Projeto de 

Psicomotricidade o atendimento de um médico Neurologista Infantil. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 228/2015 de autoria dos  Vereadores Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e Claudio Cezar Paulino da Silva, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências 

para a Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, 

indicando que seja implantada mais uma Equipe de Saúde da Família no PSF 

do Boa Vista , visando o atendimento dos moradores do Bairro João de 

Barro, que atualmente são atendidos pelo PSF São Pedro. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 13/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a alteração do art. 2º e parágrafo único da Lei n° 

914/99, que estabelece os requisitos para concessão de títulos honoríficos. 

Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação, e 

da Comissão de Ética, ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 

seguida foi colocado em discussão. Logo após colocou em primeira e única 

votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 28/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras com 596,30m², localizada no 

Distrito Industrial denominada Lote 01 da Quadra 47, para a empresa P & D 

Automação e Serviços Industriais Ltda-ME, e dá outras providências. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação, da 

Comissão de Obras e Serviços Públicos, da Comissão de Finanças e 

Orçamento, e da Comissão de Patrimônio Público, todos favoráveis a 

aprovação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em discussão. Logo 

após colocou em primeira e única votação o referido Projeto, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 

 

Nada mais a tratar na presente sessão e nenhum vereador inscrito para o 

uso da tribuna, o Senhor Presidente deu por encerrada, e para constar em 

ata, eu, Márcio André Scarlassara, primeiro secretário, lavrou 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 vinte e quatro dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e quinze.  


