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ATA DA 29a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/09/2015 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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: Manoel Messias de Assis e Donizete Nogueira Pinto; estando 

ainda presentes os vereadores: Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Dejalma 

Marques de Oliveira, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, 

Josias de Carvalho, Deoclécio Ricardo Zeni e Alexandre Orion Reginato. 

O Senhor Presidente constatou a ausência dos Vereadores: Márcio 

André Scarlassara, Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia. 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 o primeiro secretário fez a 

leitura do expediente - ata da vigésima oitava sessão ordinária do dia 09 

de setembro encontra-se à disposição dos nobres pares na secretaria 

da Casa. Foi apresentado Comunicado Interno n° 20/2015 de autoria 

do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, Diretor de Controladoria, 

encaminhando balancete da Câmara Municipal de Naviraí, referente ao 

mês de agosto do corrente ano. 

 

 

Apresentação de Projeto 

     

Projeto de Lei nº 18/2015 de autoria do Vereador Cláudio Cezar paulino 

da Silva, 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. 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 19/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, que em súmula: Declara de Utilidade Pública 

Municipal a ACEN – Associação Comercial e Empresarial de Naviraí, Estado 

de Mato Grosso do Sul. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 
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matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 

analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 32/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo  celebrar convênio de repasse 

financeiro com o Rotary Club de Naviraí, 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: 

 

Requerimento nº 99/2015 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

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

Municipal de Educação e Cultura, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, requerendo informações acerca do 

atendimento da Indicação nº 120/2015, que pedia o aumento do muro da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Carlos da Silva, localizada na 

Rua Tim Maia, 555, bairro Jardim Paraíso, realizada pelo vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva, no mês de março, tendo em vista que em resposta 

dada por Vossa Senhoria através do Ofício nº 069/2015, de 3 de junho de 

2015, Anexo II, foi informado pela Gerência Municipal de Educação e 

Cultura: que estão tomando as devidas providências, junto a Gerência de 

Obras, no entanto, até a presente data, nada foi feito.  Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

  

Requerimento nº 100/2015 de autoria do Vereador Deoclécio Ricardo Zeni, 

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, requerendo que seja 

agendada uma visita a esta Casa de Leis, para que sejam prestadas 

informações referentes a Lei Municipal que vigora no Município de Naviraí, 

quanto a construção e reformas de calçadas, e terrenos baldios. Em seguida 

o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 
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Pedido de Informação nº 55/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila silva Júnior, expediente endereçado à Senhora Maria Cecilia Amendola 

da Motta, Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, 

solicitando informações a respeito da utilização do "Centro de Educação 

Profissional Senador Ramez Tebet", localizado na cidade de Naviraí, no 

Conjunto Habitacional Boa Vista, que foi inaugurado dia 03 de dezembro de 

2014. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 247/2015 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Renato Moraes da Silva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja viabilizada a 

implantação de uma rotatória na Avenida Caarapó cruzamento com a Rua 

Rosa Paganotti. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 248/2015 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 seja 

colocado, nos bairros mais carentes, algumas caçambas de lixo para que as 

pessoas depositem seus entulhos.   Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 249/2015 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 

reordenados os números das casas do bairro Tarumã, tendo em vista que há 

desorganização e repetição de numerais.  Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 250/2015 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, 
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Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que sejam 

realizadas as manutenções necessárias, e recolocados os aparelhos de 

ginástica ao ar livre na Praça Paraíso, no Jardim Paraíso, bem como haja a 

implantação de lixeiras para coleta de lixo seletiva.  Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 251/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira, 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 realizado o 

recapeamento em toda a extensão da rua Horácio Alves da Silva, no bairro 

BNH Velho. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 252/2015 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, indicando que o município de Naviraí seja 

cadastrado no "Programa Mais Médicos", do Governo Federal, instituído pela 

Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.  Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 253/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Carlos 

Barbosa (Barbosinha), Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, com 

providências para o Excelentíssimo Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

Secretário de Estado de Infraestrutura, indicando que seja realizada a 

manutenção da rodovia conhecida como Estrada da Balsinha, que liga Naviraí 

à Iguatemi. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 254/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira, 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 realizado o 

asfaltamento das ruas em torno da Praça São Cristóvão, localizada defronte 

a Avenida Mato Grosso, ligando a rua Miguel Franciscate até a rua André 



 

 

 

 

 5 

Rodrigues da Silva. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 255/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, 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 feito o recapeamento da Rua Irene Bazzo 

Rigonatt, no bairro João de Barro.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 24/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, expediente endereçado à família do irmão Aparecido Antônio 

Marques, apresentando nossas mais sinceras condolências à família enlutada, 

pelo falecimento do irmão Aparecido ocorrido no dia 12 de setembro de 

2015. Pedimos a Deus que conforte os corações de todos os familiares, e que 

transforme o luto numa luta pela vida e pela felicidade, e a dor da perda em 

saudade e serenidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO 

Iniciou cumprimentando a todos e agradeceu a comissão popular por estar 

presente nesta Casa, ao vice-prefeito por ser atuante nos interesses de 

Naviraí tanto na Assembleia quanto nos órgãos do governo; e a título de 

curiosidade para a população naviraiense, falou que foi devolvido da câmara 

quatrocentos mil reais ao Executivo, por alguns integrantes que participaram 

da reunião, no qual ele não participou e quer constar a população que foi 

contra, porque o dinheiro que foi devolvido em dezembro de 2014, mais ou 

menos cento e cinquenta mil reais, ele solicitou um requerimento de nº 74 

nessa Casa de Leis perguntando o que a administração fez com esse dinheiro, 

e em uma comunicação interna nº 54 a prefeitura respondeu que os recursos 

devolvidos da Câmara ao Executivo, foram aplicados em despesas com o 

pessoal, com encargos sociais, bem como pagamento de fornecedores e bem 

serviços, não sendo possível apresentar um relatório específico sobre a 

aplicação dos recursos. Então fez a pergunta, se você sabe que a pessoa não 
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faz uma gestão boa do dinheiro, se não sabe o que foi feito do dinheiro, você 

vai e entrega dinheiro de novo pra essa pessoa? Acredita que não. E hoje é 

isso que foi feito nesta Casa de Leis. Foi devolvido o dinheiro e não se sabe a 

aplicação do recurso, e se cento e cinquenta mil não sabemos o que foi feito, 

quanto mais quatrocentos mil reais. Falou que veio um relatório pra ele do dia 

24 até o dia 31 de dezembro do que foi gasto e se fosse somar neste 

relatório daria mais de quatro milhões, então esse relatório não comprova 

nada e a população não consegue saber o que foi gasto com esse dinheiro. Há 

conversas mais obscuras possíveis do que vai ser feito com esse dinheiro, 

mas disse que não irá relatar, mas quem presencia essa câmara sabe dessas 

conversas. Então quer constar a população que foi contra por esse motivo, 

por não saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Agradeceu com 

muito obrigado. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEOCLÉCIO RICARDO 

ZENI 

Cumprimentou a todos e disse que hoje é dia de muita satisfação pra ele por 

ter feito um esforço muito grande junto com os demais vereadores para que 

esse dinheiro fosse devolvido para prefeitura; disse que não está levando em 

consideração quem é o prefeito, pois não votou nele; mas quer que esse 

dinheiro que foi devolvido seja para que as pessoas carentes consigam fazer 

seus exames. E quer que a prefeitura consiga enviar para os órgãos 

competentes. Acredita que o Conselho de Saúde que hoje foi eleito, tem 

todo o direito de fiscalizar pra onde esse dinheiro vai. Disse não querer 

saber se amanhã ou depois irá haver algum desvio de dinheiro no meio do 

caminho, se tiver ele não tem culpa. Porque essa devolução foi feita de 

coração e de sã consciência para ajudar o mais carente, porque saúde é um 

direito de todos e está pagando pra ver. A saúde não está bem há muito 

tempo, mas não é só em Naviraí. Mesmo não querendo falar mal do governo, 

disse que o PT fez demagogia, dizendo que iria resolver o problema da saúde, 

onde todos sabem que afundou de vez. E agora com a criação de mais 

impostos, quem paga essa conta, infelizmente é o trabalhador. Então quer 

agradecer aos vereadores que colaboraram para a devolução do dinheiro e 

dizer que vai continuar fiscalizando o prefeito. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLÁUDIO CEZAR PAULINO 

DA SILVA 

Cumprimentou a todos, e falou de um requerimento que foi feito por ele 

hoje, querendo saber sobre solicitações feitas por esta Casa à Prefeitura, 

no qual não veio respostas. Disse que foi eleito para trabalhar e representar 

o povo de Naviraí, então estará sempre cobrando e fiscalizando o prefeito 

municipal, para que todos façam uma boa administração. Falou ainda que 

ficou feliz pela devolução desse dinheiro, porque o prefeito falou que será 

investido na saúde, para zerar a demanda de exames. Parabenizou o Senhor 

Presidente pelo bom desempenho nesta Casa e aos parlamentares que 

economizou, deixando essa câmara com um saldo positivo. Falou também do 

seu projeto que fala das vagas de estacionamentos, para que em frente às 

escolas e creches tenham vaga de embarque e desembarque de alunos, e 

espera que seja aprovado pelos demais companheiros. Falou que irá continuar 

trabalhando em prol da população, principalmente pelos moradores da Vila 

Industrial perto da usina, que é um lugar esquecido por todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO 

Cumprimentou a todos os presentes, principalmente ao vice-prefeito, Senhor 

Jair Alves, que é pré-candidato a Prefeito nas próximas eleições, um nome 

bom, justo, viável e que inspira honestidade. Falou que o Senhor Deoclécio 

Zeni, que se reportou hoje falando que deveria estar contra o prefeito 

porque não votou nele; disse ser evidente que ele não está contra o prefeito. 

Porque foi pescar com o prefeito e ele o fisgou; diz isso porque ele iria 

abster-se do voto para a presidência, mas acabou manifestando seu voto na 

chapa 1, então acredita que o prefeito colocou cabresto nele. Mudando de 

assunto, informou que esteve em Campo Grande com o vice-prefeito Jair, no 

escritório do Deputado Vander Loubet, para fazer reivindicações para o 

município, inclusive a última remessa para a conclusão da pavimentação 

asfáltica do bairro Sol Nascente, e para ajudar o Jardim Eldorado; falou 

também, que será ajudado o projeto de psicomotricidade nesta cidade, 

através de emenda. Enalteceu os deputados do partido dos trabalhadores e 

senador Delcídio, pelos vários recursos enviados para Naviraí. Para finalizar, 

comentou que o Senhor Prefeito veio aqui e falou que esta Casa de Leis anda 

fazendo críticas infundadas na administração dele, mas, disse discordar do 

prefeito e que ele deveria conversar e colocar seus secretários para 

trabalhar em prol de Naviraí. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR 

Cumprimentou a todos, e falou da primeira conferência municipal de 

juventude realizada no dia 2 de setembro, uma data histórica, onde teve a 

participação bastante positiva e bem diversificada, atingindo o objetivo. E 

uma das coisas que se comprometeu que é colocar o projeto de lei nº 25 que 

cria a coordenadoria de políticas públicas pra juventude em consulta pública, 

foi feito hoje através do site da Câmara cmnaviraí.ms.gov.br, onde convida 

toda a juventude que faça uso dessa ferramenta para dar sua opinião. Falou 

ainda que esteve junto aos representantes da vigilância sanitária, e disse ser 

solidário aos pleitos que foram feitos, que estão levantando as questões e já 

foi agendada uma nova reunião e nas próximas sessões estarão entrando com 

o expediente necessário para que se faça atender as reivindicações daqueles 

trabalhadores da vigilância sanitária. E por fim falou do Conselho de Saúde, 

um órgão de fundamental importância, é um dos principais representantes do 

controle social no nosso município, um conselho extremamente atuante, no 

qual podemos observar de perto, as reivindicações, a dedicação, a disposição 

daquelas pessoas que estão ali de fato para garantir e contribuir, 

principalmente para que a gestão cumpra as diretrizes do sistema único de 

saúde, para que a gestão consiga de fato atender a nossa população de 

acordo como deve ser, mas muito precisamos avançar ainda e declarou aqui 

de público que é parceiro nessa luta, estará acompanhando mais de perto, 

porque entende que os conselhos são os principais pontos de debate, quando 

se trata de qualquer assunto; falou que é presidente do Conselho do Meio 

Ambiente e sabe da importância da participação popular do controle social 

no sucesso de uma gestão. Colocou uma responsabilidade do conjunto do 

conselho municipal de saúde com todos aqui, e para não ficar algo subjetivo 

no ar, falou do requerimento recebido da prefeitura, através da gerência de 

saúde, solicitando em caráter de urgência a devolução de recurso na ordem 

de quatrocentos mil reais para poder ser utilizado na aquisição de uma UTI 

móvel e na demanda dos exames. E sabedores que somos da complicação 

quando não sai um exame, isso é problemático, porque atrasa na cirurgia, o 

paciente fica impedido de realizar um procedimento importante; muitos 

pacientes de câncer ficam na fila de espera por longos meses e até mais que 

isso e pode custar a vida. Então quer dizer que o papel da Câmara foi feito 

aqui, e falou da criação da conta corrente específica para receber esse valor 

que foi doado, onde facilita para todos no controle da fiscalização. E divide 

com o conselho de saúde a responsabilidade de estar junto com a câmara 
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fiscalizando esse recurso e garantindo de fato seja empregado naquilo que 

foi proposto e documentado através de requerimento. Ao final do ano, a 

economia que a câmara fizer, necessariamente tem que ser revertidos para a 

prefeitura municipal, porque é assim que a lei manda, a lei fala que o 

duodécimo recurso que vem para essa casa de leis, ele deve ser utilizado na 

manutenção da câmara, e com a gestão do Presidente Benedito e esforço de 

cada vereador, tem sobrado bastante dinheiro e esse recurso vai voltar e 

todos tem que desempenhar em fazer a fiscalização e fazer que esse 

recurso seja investido onde mais se precisa. Entende que a saúde é ponto de 

pauta, ponto principal aqui, e deixa declarado que estará aqui acompanhando, 

fiscalizando junto com os demais vereadores desta Casa. Para finalizar, 

parabenizou o Vereador Josias pelas palavras em defesa ao PT.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO 

Cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por tudo, e a todos que 

colaboraram com o hospital de câncer de Barretos, e comentou que já foi 

portador dessa terrível doença, mas que com a graça de Deus está curado. E 

começou falando das emendas recebidas para o ano de 2015 do seu Deputado 

Onevan de Matos do partido PSDB, para a Escola do Município José Carlos, o 

valor de trinta mil reais e dez computadores, para a Escola Milton Dias 

Porto, trinta mil reais e cinco ar condicionado, no Centro Especialidade 

Odontológico mais trinta mil reais e um autoclave, no Hospital Municipal mais 

quarenta mil reais e vinte e seis ar condicionado, para a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer vinte mil reais, Projeto Maranatá cinquenta mil reais, 

UEMS cinquenta mil reais, perfazendo um total de duzentos e trinta mil 

reais na emenda do Deputado Onevan de Matos e contrapartida da 

Prefeitura treze mil reais, para esclarecimento da população de Naviraí. 

Falou aos moradores do Jardim Industrial em frente à Usina, que esta 

semana, foram feitas reuniões para que sejam feitas a documentações e que 

seja regularizada àquela área, para que todos sejam beneficiados, não só da 

Vila Industrial, mas de outros bairros que não tem a parte da documentação. 

Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR BENEDITO MISSIAS DE 

OLIVEIRA 

Cumprimentou a todos e agradeceu aos nobres vereadores que contribuíram 

para o bom andamento dessa sessão. Falou sobre a devolução da verba que 
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foi feita dentro da lei, juntamente com tribunal de contas, e que foi em 

resposta ao requerimento enviado pelo prefeito para ser destinado à saúde. 

Disse ter achado melhor devolver agora, por ser mais fácil fazer as 

cobranças necessárias até o final do ano. Solicitou ao conselho de saúde, que 

seja feito um acompanhamento e que fiscalize junto com os vereadores. 

Desejou boa noite a todos. 

 

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

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

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 quatorze dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e quinze.  


