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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/04/2016 

 

 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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: Donizete Nogueira Pinto e Manoel Messias de Assis; estando ainda 

presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Deoclécio Ricardo Zeni, 

Dejalma Marques de Oliveira, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Alexandre Orion 

Reginato, Márcio André Scarlassara 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 Sessão Ordinária realizada em onze de abril do ano 

de dois mil e dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na 

secretaria da Casa. Foi apresentado Ofício nº 67 GAB/GEMED/2016 de 

13 de abril de 2016, do Senhor, César Martins da Foncêca, encaminhando 

o Parecer do Conselho do FUNDEB, extratos bancários bem como, 

balancetes de aplicação dos 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB, 

referente aos meses de janeiro/fevereiro/2016. Ofício nº 40/GAD de 

18 de abril do Senhor Leandro Peres de Matos, Prefeito Municipal, 

indicando o Vereador Dejalma Marques de Oliveira, para exercer a 

liderança do Governo junto a este douto Parlamento Municipal. 

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 24/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.686 de 20 de dezembro de 2012, que 

“Autoriza a doação de área de terras, com 5.140,59m², localizada no 
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Distrito Industrial, determinada pelo Lote 02 da Quadra T, para a 

empresa GIPEL – Engenharia e Construções Ltda, e dá outas 

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 48/2016 de autoria dos Vereadores Josias de Carvalho, 

Claudio Cezar Paulino da Silva, Marcio Albino e 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, requerendo a quantidade de 

tomografias computadorizadas (com laudo do radiologista) que foram 

realizadas até a presente data, após a implantação do aparelho de 

tomografia no Hospital Municipal. Bem como, se o município ainda continua 

pagando para a rede privada tais exames (o valor de cada exame) e o 

porquê. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 54/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, requerendo que os professores da rede de ensino de 

Naviraí possam ser incluídos no grupo de prioridade para receber a vacina 

contra o H1N1. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 56/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein, 

expediente endereçado Comissão Permanente de Saúde da Câmara 

Municipal de Naviraí, requerendo que a Comissão Permanente de Saúde da 

Câmara Municipal, constituída pelos vereadores Donizete Nogueira Pinto, 

Marcio Albino e Luiz Carlos Garcia, no prazo de 10 (dez) dias, proceda as 

investigações necessárias para apurar as eventuais irregularidades 

ocorridas no âmbito da administração indireta, no Hospital Municipal, 
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devendo examinar documentos, ouvir testemunhas e solicitar informações 

médicas junto ao Dr. Félix, do Hospital da Vida de Dourados, pois de 

acordo com o B.O. nº 235/2016, registrado na Delegacia de Policia de 

Naviraí por Durval Gomes da Silva (cópia em anexo), em face da morte de 

seu irmão José Roberto da Silva, alega negligência médica no atendimento 

feito pelo Hospital Municipal de Naviraí. Logo após colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 87/2016 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 realizado o recapeamento da Avenida Abelardo Xavier Macedo. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 88/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que sejam feitas as transferências 

de local dos seguintes pontos de mototaxis: - que o ponto próximo à 

Polícia Civil seja instalado perto da Adega Conveniência; - que o ponto 

localizado na Avenida Amambai, na região central, seja transferido para 

um local próximo ao Supermercado Chama, no Jardim Paraíso; - e que o 

ponto da Avenida Caarapó, localizado no Bairro Ordério de Matos, seja 

transferido para perto da agência da Caixa Econômica Federal. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 89/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja alterado o local do ponto 

de táxi da Avenida Amélia Fukuda, para um local na mesma quadra, porém 

com a saída no sentido da Praça. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 90/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja destinada uma 

enfermeira ou técnica em enfermagem para o Posto de saúde do distrito 

Porto Caiuá. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 4/2016 de autoria do Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado à Academia de Jiu Jitsu Claudionor 

Cardoso - Unidade de Naviraí, apresentando Moção de Congratulação à 

academia de Jiu Jitsu Claudinor Cardoso - Unidade de Naviraí, 

especialmente aos professores Tales Rotini e Alexandre de Abreu que por 

sua dedicação ao esporte, e pelo incentivo à prática do jiu jitsu pelos 

jovens do município, representaram brilhantemente a cidade de Naviraí na 

Copa da Amizade, no Estado do Paraná. A Copa da Amizade de Jiu Jitsu 

foi realizada na cidade de UmuaramaPR, no dia 18 de abril do corrente 

ano, contando com 12 competidores de nossa cidade, da categoria mirim 

(atletas de 11 anos de idade) as mais avançadas, que disputaram em suas 

respectivas categorias e lograram êxito, conquistando nove medalhas. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

PROJETO APROVADO 

 

Projeto de Lei nº 22/2016 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 outas providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em 

primeira e única discussão. Logo após colocou em primeira e única votação 

o referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 
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TRIBUNA 

 

 

Usou a palavra o Vereador Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, que 

cumprimentou a todos e disse que iria falar de coisas boas, e comentou 

das grandes mídias, rede de televisão e cadeias de rádio nos dão muitas 

notícias ruins, nos dando a impressão de que absolutamente nada de bom 

tem acontecido, e sabemos que não é bem assim e temos que fazer uma 

avaliação realista do que está acontecendo em nosso País, não passamos 

por uma situação econômica e financeira favorável, temos muitos 

problemas a serem resolvidos, mas temos coisas boas acontecendo, 

independente do que acontece no senado nacional, a nossa vida e função 

enquanto vereador segue adiante, as cobranças que recebemos são 

diárias, não existe uma folga. Falou do último prazo para captação de 

emendas parlamentes dos nossos deputados estaduais, e disse que 

encontrou alguns dos colegas, destacando os Vereadores Fi da Paiol, 

Marcio Albino, Josias de Carvalho, Gil do Táxi onde teve o prazer de 

acompanha-lo juntamente com o prefeito, então quer passar o resumo, 

porque é importante prestar contas para a população que nos ouve, para 

falar do trabalho que o vereador vem realizando nesta Casa. Falou que 

participou de uma reunião na secretaria de infraestrutura de Estado, com 

o secretário de Estado, Senhor Marcelo Miglioli, onde foi discutido essa 

monta de investimentos, de obras físicas, principalmente de 

infraestrutura que vem sendo licitadas e que sejam já realizadas em 

nosso município, como a duplicação da MS 141 do Trevo dos Tucanos até a 

Universidade Federal, uma reivindicação de alguns anos, que os 

acadêmicos, os professores, servidores daquela instituição fazem e será 

atendida pelo Governo do Estado, e todos tem que reconhecer esse 

compromisso. E também a licitação de todos os projetos executivos das 

obras que foram intituladas como prioridades, que foi recentemente 

divulgado pela imprensa e redes sociais que são basicamente obras de 

asfalto, drenagem em praticamente em todo perímetro urbano do nosso 

município. Estivemos também na Secretaria de Justiça de Segurança 

Pública, com o empossado Secretário de Estado de Segurança, o Deputado 

licenciado José Carlos Barbosa, que não estava naquele momento, tinha 
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outras agendas, mas fomos recebidos pela chefe de gabinete, e colocamos 

algumas necessidades no tocante a segurança pública do município, que é 

uma das preocupações deste parlamento, onde discutimos 

especificamente a questão de um posto móvel para patrulhar a região do 

Jardim Paraíso, que carece da presença mais constante da polícia militar 

que trabalha arduamente, e destacou o trabalho do Tenente Coronel 

Ezequiel, que é comandante do 12º Batalhão e tem feito um trabalho 

muito positivo a frente do comando da polícia militar; comentou que esse 

posto já foi objeto de inúmeras discussões aqui, com vereador e ex 

vereadores que falou que já tinha conseguido e até agora nada, então 

estiveram lá reiniciando uma conversa sobre esse posto móvel e acredita 

que será atendido com o menor tempo possível. Esteve também na Casa da 

Mulher Brasileira, onde foi atendido pela Coordenadora Geral, Senhora 

Eloísa Castro Berro, e que é um lugar fantástico, onde tem todo 

atendimento, desde a acolhida, passando por um psicólogo, assistente 

social, delegacia da policia civil, tem o destacamento da policia militar, a 

guarda municipal, o juizado especializado em crime de violência doméstica, 

a promotoria especializada, a defensoria especializada, uma agência de 

empregos para recolocação dessas mulheres no mercado de trabalho, isso 

é o que sonhamos para o nosso município, que vimos naquele momento 

juntamente com o Vereador Gil do Táxi, que é possível fazer algo parecido 

aqui em Naviraí, dadas as devidas proporções, nós sonhamos com isso e 

temos a certeza de que no próximo mês com a realização da audiência 

pública que foi por nós proposta aqui, discutir as políticas públicas para 

mulher, teremos a condição de fazer a interlocução entre a coordenação 

da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande e os órgãos relacionados 

ao combate a violência doméstica familiar aqui no nosso município, tem 

certeza que será produtivo e teremos encaminhamentos concretos para 

fortalecer a luta contra a violência contra a mulher. Falou das emendas 

dos deputados que é um trabalho árduo, e explicou que quando um 

vereador sai em busca de emendas parlamentares, é importante que as 

pessoas tenham a noção de que nós em cada gabinete de deputado, 

enfrentamos o pedido de mais 78 municípios, e para ser atendido tem que 

ter conhecimento de causa, demanda pedidos baseados na realidade do 

nosso município, e estamos tendo sabedoria suficiente para convencer 
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nossos deputados; ressaltou a emenda de cinquenta mil reais que 

trouxeram através do deputado Amarildo Cruz para colocação de ar 

condicionado na Creche Sonho de Criança e é uma emenda que foi 

conseguida através do convencimento e tem certeza que cada um que foi 

em busca com seus deputados terá algo a contar para nosso povo; temos a 

consciência que nosso trabalho é fiscalizar, é legislar como já temos feito, 

mas também é buscar as emendas com os parlamentes que muito tem 

contribuído com o desenvolvimento do nosso município. Falou que a política 

do nosso País, do nosso Estado, do nosso Município e a nossa vida 

cotidiana tem precisado e carece muito de transparência. E quando 

falamos de transparência, falamos de pessoas que agem de acordo com o 

aquilo que pregam, pessoas que são claras nas suas posições, nós temos 

basicamente duas posições que nos levam a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, a primeira muito nobre é a motivação de contribuir e ajudar 

a melhoria da vida de alguém e a segunda muito menos nobre que é aquela 

motivação de pura e simplesmente prejudicar alguém; nós temos agido 

nesta Casa de Leis de forma sempre a contribuir com as pessoas e é isso 

que precisamos correr atrás, que as pessoas que se manifestam não só 

nesse parlamento, mas na nossa vida cotidiana, sejam transparentes. O 

que você defende na rua, precisa ser o que você faz quando ninguém tá 

vendo, como certas pessoas que estão à frente de igrejas, católica ou 

protestante e que sai dos cultos ou missas e vão para a rede social, 

maltratar as pessoas. Não adianta nada profetizar a palavra de Deus, 

quando as atitudes são diferentes. Então solicitou a todos que sejam 

transparentes, que comecem a agir de acordo com o que pensam. 

 

Usou a palavra o Vereador Manoel Messias de Assis, cumprimentou a 

todos e parabenizou o nobre colega, Júnior do PT sobre a mensagem de 

transparência, porque o Brasil está precisando muito desta transparência, 

devido ter muito lobo em pele de cordeiro, e ainda bem que surgiu um 

cordeiro no Estado do Paraná. Mas gostaria de fazer uma crítica ao 

governo do Estado, Reinaldo Azambuja, porque pensa que é inadmissível o 

governo do Estado levar quase um ano para reconstruir uma ponte que liga 

um Estado ao outro, e demorou quase quatro meses para iniciar o trabalho 

e depois de iniciado, alegam que vai finalizar em junho/julho; quando um 
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governo faz uma previsão assim, esperamos que irá demorar muito mais; 

quase um ano para reconstruir uma ponte de cinquenta metros de 

extensão que liga um Estado ao outro, isso é uma decepção, porque está 

prejudicando grandemente o Estado de Mato Grosso do Sul e o Estado do 

Paraná, prejudicando os produtores daqueles que geram riquezas para 

esse Estado, e aí tem que utilizar uma outra via. Falou que foram em sete 

vereadores em praticamente todos os gabinetes dos deputados estaduais, 

e fizeram formalmente um requerimento e que fosse endereçado ao 

Senhor Governador para que verificasse a possibilidade da construção do 

asfalto da rodovia que liga o Porto Caiuá, que é de grande interesse aos 

produtores rurais e que poderia fomentar a questão do turismo. Se esta 

rodovia estivesse pavimentada, teria essa alternativa. Então fica essa 

crítica que não é só sua, mas de todos que trafegam por essa rodovia que 

liga o Mato Grosso do Sul ao Paraná através da ponte que caiu há quase 

um ano. Por fim parabenizou a todos os nobres colegas desta Casa por 

fazer um bom trabalho e desejou boa noite a todos. 

 

Com a palavra o Vereador Donizete Nogueira Pinto, que cumprimentou a 

todos e falou à população de Naviraí que não poderia deixar o seu repúdio 

quando um vereador diz que não estamos tomando as devidas providências 

referente a denúncia apresentada na sessão anterior, e diz que já indicou 

membro para a comissão e que estará sempre firme para manter a ordem 

e a harmonia nessa Câmara. Disse ter trabalhado muito com CPI e CI´s e 

que conseguiram vencer. Em seguida agradeceu a Deus, a sua família, as 

pessoas que os acompanham, as que trazem problemas e soluções, porque 

é fácil vir aqui na tribuna e descascar o verbo no prefeito, deputados, 

governador, mas também tem que trazer soluções, porque somente 

criticar não leva a nada. Agradeceu ao Governador Reinaldo Azambuja do 

seu partido PSDB, Onevan de Matos, Deputado Estadual, que sempre traz 

muitos benefícios para o nosso Município e todos os municípios de Mato 

Grosso do Sul, e disse ainda que os vereadores estão cumprindo a sua 

função de fiscalizar e trabalhar pelo povo de Naviraí. Disse que é 

corretor de imóveis, e que está vereador e enquanto permanecer aqui irá 

honrar cada voto recebido.  
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Com a palavra o Vereador Benedito Missias de Oliveira, que agradeceu a 

presença de todos e ressaltou sobre a cobrança do qual o Vereador 

Donizete comentou, e falou que quem tem que nomear é a liderança 

partidária e disse da dificuldade devido as trocas de partidos. Falou que 

através de um congresso que estiveram presentes, que bateram nessa 

matéria e que nenhum tinha conhecimento de que tem que ter a reserva 

no orçamento quando faz a renúncia de receita; falou que o Vereador 

Antonio Carlos Klein entrou atrasado com a denúncia, e que o erro é 

humano e que estão aprendendo, ninguém sabe tudo. Todos morrem 

aprendendo.  

 

 

Não havendo mais nada 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 dezoito dias do mês de abril do ano de 

dois mil e dezesseis.  

 


