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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/04/2016 

 

 

 

Aos vinte e seis 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 dezoito de abril do 

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

secretaria da Casa.  

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 15/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; que em súmula: “Dispõe sobre a utilização de equipamento para 

aferir pressão arterial (digital de braço), em repartições públicas, 

academias de ginástica e estabelecimentos similares, município de 

Naviraí”. 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 7/2016 de autoria do Vereador 

Marcio Albino e outros Edis; que em súmula: Concede Título de Cidadão 
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Naviraiense as cidadãs que específica (Dra. Beatriz Barbosa Araújo e Sra. 

Marlene Tavares de Freitas Giusfredi). 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 Resolução nº 1/2016 de autoria do Vereador Benedito 

Missias de Oliveira; que em súmula: Institui a Frente Parlamentar em 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito da Câmara de Vereadores 

de Naviraí, Mato Grosso do Sul, 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: 

 

 

Pedido de Informação nº 14/2016 de autoria dos Vereadores Claudio 

Cezar Paulino da Silva e Marcio Albino; expediente endereçado à Senhora 

Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do Núcleo de Habitação Popular, 

solicitando informações de quantas casas são alugadas pela prefeitura 

para atender as famílias desabrigadas ou desalojadas, há quanto tempo 

essas casas estão sendo alugadas e qual o valor dos aluguéis de cada 

imóvel alugado. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 15/2016 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 

informações acerca do cumprimento do art. 3º, inciso I, da Lei Municipal 

nº. 1.937/2015, que dispõe sobre o incentivo financeiro PMAQ - Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do recurso que deverá ser 

destinado ao custeio de ações das equipes das Unidades de Atenção 
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Básica à Saúde, Unidades da Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família e CEO, e em formação, capacitação e treinamento dos 

profissionais da saúde que atuam nas unidades de Atenção Básica como 

Estratégia de Saúde da Família, NASF e CEO, bem como informações de 

qual é o valor atualizado para custeio das ações previstas e quais ações já 

foram realizadas até o presente momento. Logo após colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 16/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

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

Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, solicitando que seja 

informado a esta Casa de Leis qual é a situação atual do projeto de 

construção da rampa de embarque e desembarque de embarcações, 

localizada as margens do Rio Amambai na Vila Industrial. Que seja 

informado ainda a forma de execução da obra e a previsão para o seu 

início e término. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 55/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado ao Senhor Moisés Bento da Silva 

Júnior, Gerente Municipal de Receita, requerendo as contas de 

arrecadação do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, 

demonstrando por meio de valores percentuais a arrecadação dos anos de 

2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 57/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo informações sobre a emissão das 

carteiras do SUS (forma de cadastramento, prazo de entrega, locais onde 

são realizados os cadastros), assim como também informar se todos os 

PSFs realizam o serviço de emissão e entrega das carteiras, e caso nem 

todos realizem, o motivo pelo qual isso não é feito. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 58/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Cesar Martins da 

Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, requerendo que seja 

cumprida a Lei Federal nº 5.700 de 1º de Setembro de 1971, que em seu 

art. 39 determina: "É obrigatório o ensino do desenho e do significado da 

Bandeira Nacional, bem como do canto e da interpretação da letra do 

Hino Nacional em todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou 

particulares, dos primeiro e segundo graus. Parágrafo Único: Nos 

estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental, é 

obrigatória a execução do Hino Nacional uma vez por semana." Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 59/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias 

de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí - MS, requerendo 

que o Poder Legislativo adquira um aparelho de aferir pressão arterial 

(digital de braço). Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 60/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, requerendo que seja implantada em nosso município, de 

acordo com a Lei Federal nº 11.340 de 7 de Agosto de 2006, art.35, um 

Centro de Atendimento Integral e Multidisciplinar, para mulheres e 

respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. 

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

 

Indicação nº 91/2016 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassar; 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que se viabilize o levantamento da demanda 

da cidade por exames de tomografia e raio-x, com laudos médicos, no 

sistema público municipal de saúde e que, com base nos dados obtidos, se 

verifique a possibilidade da realização de um mutirão, para acabar, ou pelo 
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menos minimizar a demanda reprimida por tais exames. Outrossim, 

solicitamos, que caso seja propiciada a realização do mutirão, que a 

população seja devidamente informada sobre o oferecimento do serviço. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 92/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, indicando que se verifique com o laboratório 

de análises clínicas e o Serviço de Atenção Especializada a possibilidade 

da realização de exames de rotina (HIV, AIDS, hepatite, etc...), nas 

empresas que tenham um grande número de funcionários, no próprio local 

de trabalho, evitando com essa medida o deslocamento desnecessário do 

trabalhador, e agilizando a realização dos referidos exames. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 93/2016 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino 

da Silva e Marcio Albino; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a 

Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando 

que seja viabilizado o conserto do ar-condicionado e respirador da 

ambulância de UTI. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 94/2016 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino 

da Silva e Marcio Albino; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a 

Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando 

que seja viabilizado o reforço da segurança no Hospital Municipal, com a 

contratação de seguranças especializados e treinados. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 
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Indicação nº 95/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

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, o Senhor 

Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que 

seja feito um estacionamento no canteiro central da Avenida Iguatemi, 

entre as ruas Noruega e Alemanha. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 98/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja feito reparos na cerca de contenção no entorno do Aeroporto 

Municipal. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 99/2016 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 do Cinturão Verde. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 100/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para à Gerência Municipal de 

Núcleo de Trânsito, indicando que seja providenciada a aquisição e 

implantação de sinal de trânsito (semáforo) para pedestre, nos dois 

pontos onde já existem os destinados aos veículos. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 101/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que seja feito o asfalto, em torno da 

Praça São Cristóvão, localizada entre à Avenida Mato Grosso e Rua Miguel 
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Franciscate, fundos com a Igreja São Pedro. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

 

PROJETOS APROVADOS 

 

 

Projeto de Lei nº 12/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Naviraí-MS, aprova o Plano de Saneamento Básico e dá 

outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação com emendas modificativas e aditivas; de Ecologia e 

Meio Ambiente; e de Finanças e Orçamento, 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 juntamente com as emendas. 

 

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 

Distrito Industrial, determinada pelo Lote 02 da Quadra T, para a 

empresa GIPEL – Engenharia e Construções Ltda, e dá outas 

providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e de Finanças e Orçamento, 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. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 4/2016 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera a redação do Art. 70 e seus §§ 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 110 de 15 de dezembro de 2011, e dá outras 

providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; de Educação, Saúde e Assistência Social; e de 

Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 
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seguida foi colocado em primeira discussão. Logo após colocou em primeira 

votação o referido Projeto, que foi aprovado. 

 

 

Não havendo nenhum vereador inscrito no livro da tribuna e mais nada 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 vinte e seis dias do mês de abril do ano 

de dois mil e dezesseis.  

 


