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ATA DA 35a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/10/2015 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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, 

Márcio André Scarlassara, Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia. 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 trigésima quarta sessão ordinária do dia dezenove 

de outubro encontra-se à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa; foi lido o Ofício nº 146/15/GAD de 23 de outubro, do Senhor 

Adilson Nunes Jardim, Gerente de Administração, solicitando a retirada 

de tramitação do Projeto de Lei nº 37/2015 que “Institui o Programa de 

Recuperação de Créditos – Morar Legal, no âmbito do Município de 

Naviraí”; que foi retirado. Foi lido o Ofício nº 1552/2015/2ª PJ, de 23 

de outubro de 2015, do Senhor Daniel Pívaro Stadniky, Promotor de 

Justiça, encaminhando representação que em tese, configuram a prática 

das condutas descritas no 4º, incisos VII e X, do Decreto-lei nº 201/67 

e que, salvo melhor juízo, estariam a configurar hipótese de infração 

político-administrativa e cuja autoria é imputada ao Sr. Leandro Peres 

de Matos e outros servidores públicos municipais. Em seguida o Senhor 

Presidente determinou que fosse remetido cópias dos arquivos digitais 

aos Senhores Vereadores. Foi lido o parecer jurídico do Sr. Elço Brasil 

Pavão de Arruda, acerca do Requerimento nº 116/2015, formulado pelo 

Vereador Antônio Carlos Klein, em que requer “reabertura dos 

processos referente às denúncias formuladas pelo ex-vereador Marcus 

Douglas Miranda, correspondente à contratação de funcionários pelo 

Executivo Municipal sem previsão legal, compras de CD superfaturados 

pela Gerência de Educação e outras denúncias formuladas em face de 

irregularidades praticadas pelo Executivo Municipal, pelo ex-vereador, e 

que foram arquivadas por decisão dos vereadores que foram 
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investigados pela Operação Athenas.” O assessor jurídico desta Casa 

concluiu que entende que a proposição em análise esbarra na 

impossibilidade jurídica do pedido, de maneira não ter o Consulente, 

competência ou poder de reabrir ou desarquivar os processos extintos 

em referência, devendo o mesmo ser arquivado, com consequente 

intimação do Requerente, para que assim tome as medidas que entender 

cabível. O Presidente Benedito Missias de Oliveira, considerando o 

parecer jurídico desta Casa de Leis ao referido Requerimento, decidiu 

negar seguimento ao requerimento apresentado, determinando seu 

arquivamento. 

   

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Pedido de Informação nº 70/2015 de autoria do Vereador 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, solicitando que seja informado qual o 

andamento da distribuição do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, tendo em vista que até agora os 

servidores atuantes na saúde, prestigiados com o benefício, não receberam 

qualquer gratificação. Além do mais, o projeto de lei que regulamenta a 

distribuição do incentivo financeiro já foi aprovado por esta casa de leis. Em 

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

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 300/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

providências para a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira , Gerente 

Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja feita a limpeza 

das ruas Tarumã, Altair, Sírios, Kanópos, Lírio, Projetada 1 e Projetada 2, no 

bairro Parque Sucupira. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 306/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos , com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza 
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Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que 

seja realizado o patrolamento, em toda a extensão, das ruas Gildo 

Bernardino, José Pereira dos Santos, Vera Cruz e Adelino Perin, localizadas 

no Bairro Jardim Paraíso, tendo em vista a necessidade constante de 

reparos nos referidos locais, especialmente quando ocorrem chuvas. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 307/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto e 

Manoel Messias de Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Paulo 

Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal de Esporte e Lazer, 

indicando que sejam feitos na APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais), no local destinado à construção de um campo de futebol suíço 

e um campo de futebol de areia, o nivelamento da área e a limpeza do local. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 308/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis e 

Donizete Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Onevan de Matos, Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que 

seja feito o asfaltamento da estrada vicinal que liga a MS-487 à MS-489, 

sentido Posto Fiscal ao Porto Caiuá (trecho de 15 km). Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

  

Indicação nº 309/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

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 

realizada manutenção e patrolamento imediatos das ruas Plutão, Netuno, 

Vênus e Turnera, localizadas no Bairro Sol Nascente. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 310/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, com providências para o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Leandro Peres de Matos, o Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja feito um 

redutor de velocidade (quebra mola) na Avenida Caarapó, defronte ao 

estabelecimento (Bar do Zinho) nº 1823, ao lado da rua Peroba, e defronte à 

Igreja Assembleia de Deus Madureira, nº 1712, ao lado da rua Luiz Venier. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 311/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara;  

expediente endereçado ao Senhor Unilson Barreto Moralles, Supervisor da 

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, Unidade 

de Naviraí., indicando que sejam viabilizados dois bebedouros no cemitério 

municipal, para atender a população, no dia 02(dois) de novembro, dia de 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 312/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, indicando que sejam instalados climatizadores 

ou ares-condicionados no corredor central do Hospital Municipal, onde estão 

localizados a clínica de pediatria e os quartos de internações. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; Parabenizando a Delegada Sayara Quinteiro Martins Baetz, da 

Delegacia de Atendimento a Mulher, pela realização da “Passeata Quebrando 

o Silêncio, conscientização contra a violência”. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; Parabenizando ao Pastor Raul Souza, da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, pela realização da “Passeata Quebrando o Silêncio, 

conscientização contra a violência”. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 
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Moção de Pesar Verbal de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara e 

demais Edis; aos familiares da Senhora Elisangela da Cunha Silveira Vieira, 

prestando sinceras condolências pelo seu falecimento, rogando a Deus que 

traga conforto aos corações enlutados. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

 

Nada havendo a tratar na Ordem do Dia e nenhum vereador inscrito no livro 

da tribuna, 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 vinte e seis dias do mês de outubro do ano 

de dois mil e quinze.  


