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ATA DA 36a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/11/2015 

 

Aos quatro dias do mês de novembro 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 quinta sessão ordinária do dia vinte e seis 

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

Casa; Foi lido o Ofício nº 055/CMDO/6ºSGBM/2015, 27 de outubro de 

2015 do Major Waldemir Moreira Júnior, Comandante do 6º 

SGBM/CBM-MS, agradecendo o apoio do Vereador Marcio André 

Scarlassara, em uma importante articulação que culminou na Emenda 

Parlamentar nº 37690008, de autoria da Deputada Federal Tereza 

Cristina, para a Lei Orçamentária Anual (LOA 2016), que possibilitará 

investimento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) na 

aquisição de um veículo utilitário 4x4 tipo Jipe Agrale Marruá, ao 6º 

Subgrupamento de Bombeiros Militar, que atuará em Emergências 

Ambientais, Transporte de Equipes de Busca, Salvamento e 

Mergulhadores, em ações de Defesa Civil e Emergências Rurais nos 

municípios de nossa área de atuação (Naviraí, Juti e Itaquiraí). Foi lido 

Comunicado do Partido Social Democrata Cristão do dia 04 de novembro 

de 2015, enviado pelo Senhor Márcio André Scarlassara, Presidente 

Municipal do PSDC, informando que a partir da presente data, será o 

líder da bancada do PSDC junto a esta Egrégia Casa de Leis. Foi lido CI 

nº 21/2015 de 04 de novembro de 2015, enviado pelo Diretor de 

Controladoria, Rodrigo Gazette de Souza, cópia do balancete do mês de 

setembro do corrente ano, para eventual apreciação em plenário, 

conforme artigo 33, parágrafo VII do Regimento Interno desta Casa de 

Leis. 
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Apresentação de Projetos 

   

 

Projeto de Lei nº 42/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga os Artigos 20 e 21 da Lei nº 1.886, de 14 de outubro de 

2014, que “Altera denominação de ruas constante da planta geral da cidade 

de Naviraí-MS”, 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 43/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Naviraí, para o 

exercício financeiro de 2016, 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 44/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a alienação, através de licitação na modalidade de 

leilão público, de bens móveis inservíveis de propriedade do município, 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. Foi aprovado o pedido do Senhor 

Prefeito para ser aprovado em sessão extraordinária. 

 

Projeto de Lei nº 45/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 1.736 de 26 de junho de 

2013, que “Autoriza a doação de área de terras com 1.506,83m², 

localizada no Distrito Industrial denominada Lote 01 da Quadra “Y”, para 

a empresa G S Blocos de Concreto Ltda – ME”, 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 Complementar nº 2/2015 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; que em súmula: Reabre o prazo constante do § 

1º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 144, de 10 de julho de 2013, que 

“Dispõe sobre a renegociação das dívidas relativas aos contratos de compra 



 

 

 

 

 3 

e venda de mutuários inadimplentes do Conjunto Habitacional Governador 

Harry Amorim Costa”, 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 Decreto Legislativo nº 3/2015 de autoria do Vereador Manoel 

Messias de Assis e demais Edis; que em súmula: Concede Título de Cidadão 

Naviraiense ao cidadão que específica. (Major QOBM Senhor Waldemir 

Moreira Júnior, Comandante do 6º Sub Grupamento de Bombeiros Militar). 

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 71/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, solicitando informações 

a respeito da implantação do adicional de produtividade para todos os fiscais 

de nível superior, haja vista que nos foi informado através do ofício n.º 

248/14/GAD, que à época já estavam sendo realizados estudos junto à 

empresa que presta assessoria contábil e administrativa ao município, sobre 

a viabilidade de implantação do referido adicional. Em seguida o Senhor 

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

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 119/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo relatório sobre o montante das 

ações judiciais promovidas contra a Gerência de Saúde, para viabilizar o 

acesso a procedimentos médicos, medicamentos e outros insumos, 

discriminando valores (totais e individuais), nome dos pacientes e objeto da 

ação. No documento em questão, solicitamos ainda, que seja descrito o 

processo de acompanhamento das demandas judiciais, o nome do responsável 
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(responsáveis) pelo recebimento, cumprimento das ações e respostas ao 

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

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

 

Requerimento nº 120/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, 

requerendo explicações plausíveis sobre o porquê da iluminação pública do 

Bairro Cidade Jardim permanecer em funcionamento no período da manhã e 

da tarde, e sobre o fato de várias luminárias do município possuírem dupla 

iluminação (uma superior e outra inferior). Em visita deste vereador ao 

referido bairro e de acordo com reclamação dos moradores, as luminárias 

públicas ficam ligadas em período integral, e não somente no período 

noturno, promovendo consumo desnecessário de energia. Quanto às 

luminárias de dupla iluminação, nosso questionamento se dá devido ao fato de 

que há bairros que necessitam de iluminação, enquanto outros são 

duplamente iluminados. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 121/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino, 

Donizete Nogueira Pinto e Luiz Carlos Garcia; expediente endereçado ao 

Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de Educação e Cultura, 

requerendo as seguintes informações: • Número de professores efetivos e 

contratados, lotados nos períodos de janeiro até o presente momento, 

lotação dentro dos 40% e 60% do Fundeb. Informar onde os mesmos estão 

lotados. • Número de servidores administrativos efetivos e contratados, 

lotados nos períodos de janeiro até o presente momento, lotação dentro dos 

40%. Informar onde os mesmos estão lotados. • Valores dos repasses dos 

recursos financeiros para educação: recursos federais, estaduais e 

municipais nos períodos de janeiro até o presente momento. • Quais as 

empresas que prestam serviços para a Gerência de Educação e Cultura, 

descrevendo os valores dos contratos e os pagamentos feitos mensalmente, 

enviando cópia dos respectivos contratos. • Cópia da folha de pagamento, da 

referida gerência, dos meses de janeiro até o presente momento. Em 

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

votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 122/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com cópia para o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente 

Municipal de Administração, requerendo cópia da minuta de negociação do 

contrato entre o município e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do 

Sul S/A- Sanesul, referente à concessão para exploração do serviço de 

abastecimento de água e esgoto. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 123/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e outros Edis; expediente endereçado ao senhor Luiz Carlos da Rocha 

Lima, Diretor Presidente da Sanesul, com providências para a senhora Maria 

de Lourdes Vilela Tapparro, Gerente de Projetos da Sanesul, com cópia para 

ao senhor Paulo Roberto Augusto Nepomuceno, Gerente Regional da Sanesul 

Conesul, requerendo que seja encaminhada cópia do Projeto de ampliação e 

destinação final do Sistema de Tratamento de esgoto da PENAV - 

Penitenciária de Naviraí, a fim de apresentar solução técnica, viável e 

definitiva para a questão. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 303/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando ao Excelentíssimo Prefeito, que venha a 

intervir junto à Energisa, o deslocamento do poste localizado na Rua 

Margarida nº 662, Bairro Sol Nascente, que está impedindo o acesso da 

garagem de uma moradora. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 304/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; 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 feita a colocação de braços e lâmpadas nos postes da Rua 

Florestal e da Alameda Ganimede, onde houver necessidade. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 
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Indicação nº 305/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

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

Municipal de Educação e Cultura, a Senhora Elisete Rodrigues Scudeler, 

Superintendente da Fundação Cultural de Naviraí/MS, indicando que sejam 

realizadas, ao menos uma vez por semana, apresentações culturais no 

Mercado Municipal, preferencialmente aos sábados ou em dias a serem 

combinados com a Coafnav, visando o aumento da frequência de público no 

local, e consequentemente o aumento da comercialização dos produtos 

comercializados. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 314/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, indicando que na negociação do Convênio de Concessão com 

Gestão Compartilhada, firmado entre o Executivo Municipal e a Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - SANESUL, sejam inseridos o 

projeto da construção da Feira da Lua, e também o projeto de reforma e 

iluminação do Estádio Pacolão. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

  

Indicação nº 315/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, com providências para o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja construída 

uma guarita no portão dos fundos do Hospital Municipal, portão esse que dá 

acesso aos veículos dos médicos e enfermeiros, e às ambulâncias; e que seja 

destinado um servidor para atuar no local, fazendo o monitoramento da 

entrada e saída dos veículos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 316/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; 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 feita a instalação de rede de energia elétrica urbana, no 

loteamento Chácara Recreio II, localizado na Chácara Sol Ardente, lote 33, 

estrada Projetada 03, seguindo recomendações, conforme ofício anexo, 
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enviado pelo grupo Energisa. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 317/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Sérgio Vieira Valério, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando a instalação de 

semáforos, com urgência, nos seguintes cruzamentos: Avenida Bataguassú 

com Avenida Dourados, próximo a Câmara Municipal; Rua Alagoas com 

Avenida Amélia Fukuda; Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua 

México, e demais cruzamentos críticos da cidade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 318/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

Edis; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feita a manutenção das 

luminárias da Rua Naviraí, sentido bairro-centro. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 319/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto; 

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 

realizado um mutirão de limpeza, no centro e em todos os bairros da nossa 

cidade, para viabilizar a veiculação de pedestres e condutores de veículos. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 19/2015 de autoria do Vereador Deoclécio 

Ricardo Zeni; expediente endereçado à Senhora Vera Zezak Braga, Gerente 

Municipal do Núcleo de Habitação Popular e à Senhora Valéria Nunes 

Marques, Assistente Social, apresentando nossas congratulações por suas 

atuações no Programa Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 
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Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; à Senhora Elisete Scudeler, Superintendente da Fundação 

Cultural de Naviraí, parabenizando pelo ato cultural e arte promovida 

recentemente em Naviraí, com destinação da emenda parlamentar do 

Excelentíssimo Deputado Federal Antônio Carlos Biffi. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação Verbal de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Junior; ao Instituto Mater Natura de Curitiba, PR, parabenizando pelos 

cinco anos de dedicação aos projetos desenvolvidos ligados ao meio 

ambiente, para coordenação da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

 

Foi apresentada denúncia pelo Vereador Manoel Messias de Assis (PT do B), 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 5º do Decreto Lei 201/67, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, diante dos elementos 

coligidos nos autos do Inquérito Civil nº 023/2013, oferecer denuncia em 

desfavor do Senhor Leandro Peres de Matos, brasileiro, casado, prefeito 

municipal, residente e domiciliado em Naviraí, MS, pela prática das condutas 

descritas no artigo 4º, incisos VII, VIII e X do Decreto-Lei 201/67, e Lei 

de Improbidade Administrativa. Em seguida o Senhor Presidente determinou 

que em conformidade com o Regimento Interno e a Lei Orgânica do 

Município a presente comissão será formada pela proporcionalidade 

partidária desta Casa de Leis, com a indicação dos lideres partidários. 

Convocando uma reunião amanhã, dia cinco de novembro às nove horas, para 

formação da referida comissão. 

 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 17/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; que em súmula: Altera a redação dos arts. 1º, 2°, e 3º, e 
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acrescenta o paragrafo único ao art. 2º da Lei nº 1.169, de 22 de junho de 

2004, que dispõe sobre a instituição do “Encontro da Paz”, no âmbito do 

município de Naviraí, e dá outras providências. Foram apresentados os 

Pareceres das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação; e Finanças e 

Orçamento; favoráveis a aprovação do referido Projeto, que foram 

colocados em discussão e aprovados. Logo após colocou em primeira e única 

votação o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 36/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras medindo 758,16m², para a 

Associação dos Revendedores de Agrotóxicos de Naviraí – ARANAV, e dá 

outras providências. Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: 

Justiça, Legislação e Redação; Patrimônio Público, Obras e Serviços Públicos; 

e de Finanças e Orçamento; todas favoráveis a aprovação do referido 

Projeto, que foram colocados em discussão e aprovados. Logo após colocou 

em primeira e única votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

 

Nada mais 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 quatro dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e quinze.  


