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ATA DA 41a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/12/2015 

 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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: Deoclécio Ricardo Zeni, Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Claudio Cezar Paulino 

da Silva, Márcio Albino, Josias de Carvalho, Alexandre Orion Reginato, 

Márcio André Scarlassara, Antônio Carlos Klein e Luiz Carlos Garcia. Em 

seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e 

invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a 

leitura de um texto bíblico; em seguida o primeiro secretário fez a 

leitura do expediente - ata da quadragésima sessão ordinária do dia 

trinta de novembro, encontra-se à disposição dos nobres pares na 

secretaria da Casa; Foi lido Ofício nº 154 GAB/GEMED/2015, 03 de 

dezembro de 2015, do Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de 

Educação e Cultura, referente ao Parecer do Conselho do FUNDEB, 

extratos bancários bem como, balancetes de aplicação dos 60% e 40% 

dos Recursos do FUNDEB, referente aos meses de agosto e 

setembro/2015.  

 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 127/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino e outros 

Edis; expediente endereçado ao Senhor Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, 

Gerente Municipal de Esporte e Lazer, requerendo informações sobre a 

contrapartida que as empresas, que divulgam seus nomes nos eventos 

esportivos, oferecem ao município, e qual foi o orçamento de 2015, 

descrevendo detalhadamente os valores referentes a cada competição e 

demais eventos. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo 

após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 133/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias 

de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que seja 

marcada uma data para a realização da Primeira Audiência Pública com o 

tema "Políticas Públicas para a Juventude". Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 134/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias 

de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, requerendo que seja 

marcada uma data para a realização da Primeira Audiência Pública com o 

tema "Políticas Públicas para as Mulheres". Em seguida o Senhor Presidente 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 136/2015 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo informações sobre 

os custos dos serviços paliativos, prestados no combate das erosões 

ocorridas nos bairros Vila Alta e Paraíso 4, no ano de 2015, esclarecendo 

sobre a quantidade de caminhões de terra utilizados, o custo por caminhão e 

o valor das horas das máquinas utilizadas no local, assim como o montante 

total dessas despesas. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Requerimento nº 138/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado Tenente Coronel Senhor 

Régis Rodrigues Nunes - Comandante do 17º Regimento de Cavalaria 

Mecanizada de Amambai, requerendo que se verifique a possibilidade da 

disponibilização de militares do Exército para atuarem no município de 

Naviraí, auxiliando no combate ao mosquito Aedes Aegypti, vetor que 

transmite doenças como a dengue, febre chikungunya e zika vírus. 

Pleiteamos a permanência dos militares em nosso município pelo período de 

15 (quinze) dias, para que também possam ministrar palestras nas escolas 

sobre o perigo que representa a presença do mosquito e as formas corretas 
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de combate, para erradicação desse problema. Em seguida o Senhor 

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

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 139/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado Deputado Estadual Senhor Rinaldo 

Modesto de Oliveira, com providências para à Secretaria de Estado de 

Infraestrutura - SEINFRA, por meio do Senhor Ednei Marcelo Miglioli, 

requerendo à Vossa Excelência o asfaltamento de um trecho de 800 

(oitocentos ) metros, da MS-141 até o Penitenciária de Segurança Máxima 

de Naviraí, que também beneficiará 34 famílias de Hortigranjeiros, que 

residem próximo ao local. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Requerimento nº 140/2015 de autoria da Comissão de Orçamento e 

Finanças e outros Edis; expediente endereçado Excelentíssimo Presidente 

da Câmara Municipal de Naviraí, Senhor Benedito Missias de Oliveira, 

requerendo a dilação de prazo para apresentação de emendas ao Projeto da 

Lei Orçamentária do Município, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

tendo em vista que no dia 10 de dezembro, do corrente ano, será realizada 

Audiência Pública, para discussão do referido projeto. Em seguida o Senhor 

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

por unanimidade. 

 

Indicação nº 357/2015 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 que seja viabilizada a 

sinalização das ruas em todo o bairro Portinari, com a instalação da placa 

"pare", entre outras necessárias. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 360/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras e Serviços Públicos, indicando que se verifique a 

possibilidade da mudança do ponto de moto-táxi localizado na Avenida 

Amélia Fukuda, entre as ruas Hélio Brancaleão e Dinamarca, para um outro 
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local, na mesma avenida, entre as ruas Alagoas e Hélio Brancaleão.  Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 363/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras e Serviços Públicos, indicando que seja 

providenciada a instalação de um novo cemitério. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 365/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Badih Selem, Gerente Municipal de 

Vigilância em Saúde, a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente 

Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja providenciado um 

local onde seja recolhido, feito triagem, separado e tratado todo tipo de lixo 

eletrônico, tendo parte de peças que ainda funcionem reutilizadas em 

projetos sociais, órgãos públicos e escolas que necessitem dos equipamentos 

para ensino e pesquisa. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 25/2015 de autoria do Vereador Alexandre 

Orion Reginato e Marcio Albino; expediente endereçado ao Engenheiro 

Agrônomo Senhor Ronaldo da Silva Botelho, apresentando esta moção, 

lembrando que o Sr. Ronaldo Botelho também foi homenageado em Sessão 

Solene na Assembleia legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, com a 

entrega da Comenda do Mérito Legislativo “Arnaldo Estevão de Figueiredo”, 

de reconhecimento profissional agrônomo. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Louvor nº 2/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado ao Excelentíssimo Deputado Estadual 

Senhor Junior Mochi, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso do Sul e presidente do Partido PMDB, e aos Excelentíssimos 

Senadores do Estado de Mato Grosso do Sul, Senhora Simone Tebet e 

Senhor Waldemir Moka Miranda de Britto, apresentando o presente voto 
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pelo projeto de Lei nº 133/2015, que encontra-se em tramitação no senado 

federal, e que altera a Lei nº 12.592/2012, que dispõe sobre o contrato de 

parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, 

barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas 

jurídicas registradas como salão de beleza. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

 

 

Votação do Projeto: 

 

 

Projeto de Lei nº 31/2015 de autoria da Mesa Diretora e demais Edis; que 

em súmula: Concede abono pecuniário aos Servidores do Legislativo 

Municipal. Foram apresentados os Pareceres das Comissões de: Justiça, 

Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento; favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira e única discussão, 

e aprovados. Logo após colocou em primeira e única votação o referido 

Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

Projeto de Lei nº 47/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Institui o Programa de Recuperação de Créditos Morar Legal, no 

âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. Foi 

apresentada emenda modificativa pelo Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, que foi aprovada por unanimidade. Foram apresentados os Pareceres 

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

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em 

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

única votação o referido Projeto, que foi aprovado com a emenda 

apresentada. 
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PEDIDOS DE VISTA 

 

Projeto de Lei nº 33/2015 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Institui e regulamenta a distribuição de materiais gratuito e auxilio 

as pessoas físicas, e dá outras providências. Em seguida a Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação apresentou emenda modificativa. Foi colocado 

em discussão e o Vereador Josias de Carvalho solicitou o pedido de vista, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 10/2015 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe a utilização de depósitos judiciais e 

administrativos em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em 

processos vinculados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, 

para os fins que específica. Foi colocado em discussão e o Vereador Josias 

de Carvalho solicitou o pedido de vista, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

TRIBUNA: 

 

 

FEZ USO DA TRIBUNA O SENHOR JOSÉ PEREIRA, Gerente de Equipe 

de Controle de Vetores, desejou boa noite a todos e agradeceu por estar 

presente para falar e alertar a população sobre um assunto tão importante 

que é a questão que estamos vivendo hoje do combate ao aedes aegypti.  

Vimos aqui onde todos os vereadores se posicionaram sobre o assunto, e 

como o Vereador Dr. Manoel falou dos dados epidemiológicos do Ministério 

da Saúde, nós temos os dados epidemiológicos do município, que é importante 

que a população conheça. Até o momento estamos com mil cento e noventa e 

quatro casos de suspeita de dengue no município, e desses temos um total de 

trezentos e vinte e três casos positivos, com uma porcentagem por volta de 

vinte e cinco por cento; e já havia uma preocupação na questão da dengue por 

si só, por conta da quantidade de óbitos que temos no Estado, mas graças a 

Deus não tivemos nenhum caso no nosso município; no início do ano aumentou 

mais a preocupação de todos os municípios e do Brasil inteiro por conta da 

possibilidade da ocorrência de uma epidemia do vírus chikungunya; e 

recentemente apareceu um novo vírus, que é o Zika vírus. Pouco mais de 

quinze dias o Ministério da Saúde confirmou a relação dos casos de 
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microcefalia que está ocorrendo no Nordeste e alguns Estados, 

especialmente Pernambuco e Bahia, com a questão do Zika vírus, e isso levou 

o Ministério da Saúde a decretar estado de emergência em saúde pública 

nacional. Isso para as pessoas que trabalham na questão sanitária representa 

uma situação de guerra em saúde pública, a situação já era grave e passou a 

ser gravíssima. Todo o poder público, nas três esferas de Governo e toda 

sociedade está sendo chamada neste momento a abrir fogo contra o aedes 

aegypti. Está comprovado que o Brasil inteiro está perdendo a guerra para o 

aedes aegypti e tudo que está se fazendo com relação a questão do combate. 

E nesse momento todos tem que dar as mãos e assumir o seu papel, inclusive 

o poder público tem que fazer sua parte. No sábado foi realizada uma 

reunião com o Secretário de Estado de Saúde, onde vai convocar um comitê 

gestor para fazer todo um trabalho de emergência, de replanejar os planos 

de contingências que já temos, que é o PNCD – Plano Nacional de 

Contingência a Dengue, fornecido pelo Ministério da Saúde, e todos os 

municípios tem que trabalhar em cima disso, porém tudo o que está se 

fazendo não está sendo suficiente, nós estamos nas últimas três semanas 

epidemiológicas com cinquenta casos em Naviraí notificados, isso é 

preocupante. A partir da reunião que ocorreu no sábado, foi feito uma 

reunião hoje com diversos gerentes, e o prefeito irá baixar um decreto 

organizando um comitê de gestão para redobrar o combate a dengue no 

município, já assinou autorização para contratação de pessoas temporárias 

para reforçar a equipe do controle de vetores, assinou também a autorização 

para chamar pessoas do concurso para integrar a equipe, porque nesse 

momento precisamos aumentar as forças e não é só o controle de vetores, 

mas todos os setores do poder público e a sociedade; porque se estamos 

perdendo a guerra para a dengue não é por falta de ação do poder público, 

mas por falha de todos, então cada um tem que fazer a sua parte. Foi feita 

uma reunião com a gerência de educação e diretores das escolas e mesmo 

com o término das aulas se comprometeram a contribuir. Convidou a todos 

para a próxima quinta, dia dez, para uma reunião do Comitê de Mobilização 

da Dengue, para que compareçam e dê sugestões. Agradeceu o espaço e 

disse que fica satisfeito com a preocupação que esta Casa está tendo com 

relação ao combate ao aedes aegypti. 
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Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a 

sessão, 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 sete dias do mês de dezembro do ano de 

dois mil e quinze.  

 


