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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/05/2016 

 

 

 

Aos dois dias do mês de maio 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, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Márcio Albino, Alexandre Orion Reginato, Márcio André Scarlassara e 

Luiz Carlos Garcia. O Senhor Presidente constatou a ausência do 

Vereador Josias de Carvalho. 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 vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezesseis se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido 

Ofício Geocon nº 11/2016 de 15 de março de 2016 do Senhor Antonio 

Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, referente cópias dos 

balancetes de seus fundos e fundações, relativo ao mês de janeiro de 

2016. 

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 16/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; que em súmula: Dispõe sobre a obrigatoriedade de a Prefeitura 

Municipal de Naviraí publicar, trimestralmente, a lista de espera e 

classificação de vagas nas creches municipais. O Senhor Presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 
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Projeto de nº 17/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de Assis; 

que em súmula: Dispõe sobre a garantia de prioridade de vagas em escolas 

públicas de ensino fundamental, creches públicas e conveniadas do 

Município de Naviraí para filhos de mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar. 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 nº 18/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; que em súmula: Dispõe sobre a divulgação do cardápio de 

alimentação escolar da Rede Pública Municipal de Ensino 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 17/2016 de autoria do Vereador Benedito 

Missias de Oliveira; 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, solicitando 

informações em relação à existência ou não de auxiliares de cozinha nas 

creches e escolas da Rede Municipal, pois tem constatado a dificuldade 

das cozinheiras em executar suas funções sem ajuda de um auxiliar. Logo 

após colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 61/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito 

Messias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

requerendo a realização de uma Audiência Pública para discutir a Lei 

13.269, de 13 de abril de 2016, que "Autoriza o uso da Fosfoetanolamina 
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sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna". Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 62/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Badih Selem, Gerente 

Municipal de Vigilância em Saúde, requerendo informações se há o 

controle dos equinos e bovinos do nosso município, e caso exista o 

respectivo controle, como é feita a fiscalização (locais de criação, 

condições sanitárias, vacinas, etc.) e qual o número dos respectivos 

rebanhos no município de Naviraí. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 63/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo informações sobre os estudos 

que estão sendo feito para implantação do plantão de atendimento 24 

horas, no Centro Odontológico Municipal, referentes à Indicação nº 

478/2014. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 64/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, requerendo que seja enviado para esta casa Projeto de Lei para 

Revogação da Lei 1.725 de 28 de maio de 2.013, que doou o imóvel 

determinado pela matrícula 24.424, localizado na quadra 257, lote 01, com 

frente para a Av. Amambai, centro, com a área de 8.026,54 m2, para 

Sérgio Stefanello, alterada pela Lei 1.822, de 06 de fevereiro de 2.014, 

passando a doação para a pessoa jurídica Sérgio Stefanello-ME, inscrita 

no CNPJ sob nº 18.869.660/0001-79, com indicação para que no referido 

local seja construída uma Vila Olímpica. Logo após colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 102/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja executada a operação 
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tapa-buracos no trecho compreendido entre o Trevo dos Tucanos e os 

silos da Copasul. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 103/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que a prefeitura autorize o Conselho 

da Comunidade a realizar o recolhimento dos tocos de madeiras 

provenientes das sobras das podas das árvores, que estão sendo 

realizadas no município. Essa ação está sendo pleiteada, para que o 

material coletado seja vendido e o recurso arrecadado destinado às 

entidades assistenciais. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 104/2016 de autoria dos Vereadores 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, o Senhor Denilson Aurélio 

Souza Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, 

indicando que seja realizado o trabalho de recapeamento no Bairro BNH, 

a fim de promover a recuperação das ruas do referido bairro. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 105/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Senhor Benedito Missias de Oliveira, 

Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando que seja viabilizada 

a reforma completa da rampa de acesso do plenário da Câmara Municipal 

de Naviraí, inclusive com a sua correta inclinação ao acesso à parte 

superior, garantindo a acessibilidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 106/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Neil Cristian Maxuel, 

Supervisor de Construção e Manutenção da Energisa, indicando que seja 
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feita a devida manutenção e reparo da rede elétrica na Rua Severino 

Gomes da Silva, nas proximidades do nº 07, rua esta que atravessa 

Avenida a Brasil. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 107/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito o 

recapeamento das ruas: Eurides Galvão lima, Ilídio Nascimbeni, Irineu 

Bonicontro, Maria Ribeiro Ananias e Belarmino Francisco Umburanas, 

todas situadas no Bairro Jardim Progresso. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Após as matérias apresentadas e aprovadas, foi lida a correspondência do 

Advogado Alexandre Gasoto, protocolada sob nº 215 em 02/05/2016 às 

onze horas e vinte e dois minutos, na Secretaria da Câmara Municipal, 

requerendo que sejam apurados os fatos sobre o falecimento do Sr. José 

Roberto da Silva e que sejam tomadas as medidas cabíveis para a 

situação, de modo a evitar que outros cidadãos se submetam ao mesmo 

tratamento destinado ao falecido, bem como sejam punidos os 

profissionais envolvidos no atendimento, caso se configure alguma 

irregularidade em sua conduta. Em seguida o Senhor Presidente 

comunicou que irá analisar o referido pedido juntamente com os demais 

Edis. 

 

 

PROJETO APROVADO 

 

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 
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Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em 

seguida foi colocado em segunda e última discussão. Logo após colocou em 

segunda e última votação o referido Projeto, que foi aprovado. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN, cumprimentou a todos disse sobre o momento importante que 

estamos vivendo em nosso País, quando se discute no Senado Federal 

sobre a questão da presidência da República, se será afastada ou não e 

esta situação provavelmente irá se resolver na próxima sexta-feira e a 

partir daí teremos um novo presidente da república para que viabilize a 

possibilidade que o nosso País volte a caminhar no rumo certo, do 

desenvolvimento, do progresso, porque não podemos continuar com essa 

situação desesperadora que está em nosso País e com reflexo em nossa 

cidade com a questão do desemprego, sabe-se pela imprensa e mídia 

nacional que o Brasil hoje já acumula onze milhões de desempregados no 

País, e a situação de Naviraí hoje está calamitosa e nos últimos anos não 

se abriram nenhuma frente de trabalho, não se procurou fazer gestão no 

sentido de virem novas empresas, novas indústrias, não se viabilizou 

condições para que as empresas daqui se mantivessem no mercado de 

trabalho; temos várias portas comerciais fechadas, com placas de aluga-

se e é uma situação muito triste, porque Naviraí viveu nos anos anteriores 

uma situação de entusiasmo, de vontade de crescer, com pessoas se 

instalando, começando um novo comércio, como na gestão do finado 

Euclides Antonio Fabris em que víamos a cidade com grande entusiasmo no 

sentido de trabalho para todos e hoje não vivemos mais essa realidade. 

Nestes últimos anos houve falhas nas gestões que sucederam o Euclides 

Fabris no sentido da geração de empregos em nossa cidade e agora com 

os reflexos da economia nacional, a situação de Naviraí ficou ainda mais 

difícil e isso gera aumento da criminalidade, de pessoas acometidas por 

depressão em face das dificuldades que passam, e como já foi dito em 

outras oportunidades, a pior coisa que existe para um pai de família é 
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chegar na hora do almoço ou jantar e não poder colocar na mesa dos seus 

filhos o arroz, o feijão, é uma dor muito triste que o nosso País e Naviraí 

vive. Os homens públicos de nossa cidade, vereadores, prefeito, pessoas 

que fazem a economia do município girar, caminhar, precisamos fazer 

todos os esforços no sentido que essa fase tão ruim possa ser suplantada 

no mais breve espaço de tempo possível para que possa voltar a alegria, o 

sorriso no rosto de todas as pessoas, para que não haja desemprego como 

está havendo em Naviraí. E por isso estamos aqui pedindo a revogação de 

uma área de terras que foi feita na cidade de forma irregular, e que 

depois de três anos nada foi feito, para que volte para o município e que 

ali implante uma vila olímpica para que nossos jovens possam praticar 

esportes de outras modalidades que não seja futebol. Ou então que se 

destina para a construção de uma empresa para que possa gerar empregos 

para nossa população. Estaremos atentos a essa situação e procuraremos 

trazer ideias de incentivos para que possamos melhorar a geração de 

empregos de nossa cidade. Agradeceu e desejou boa noite a todos. 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO, cumprimentou a todos e fez esclarecimentos a população, 

devido às notícias circulando com o nome dele, sobre estar irregular no 

PMDB ou que estaria tendo algum problema com a filiação, e disse que foi 

filiado ao PMDB a pedido do Deputado Estadual Júnior Mochi e que 

continua filiado a este partido, e que teve um erro no procedimento do 

PMDB junto ao cartório eleitoral, mas tem o protocolo e está tudo 

regular, inclusive outros membros do partido como Márcio Albino, 

Apolônio, Carteirinha e outros. Mas a política é isso, quando não há o que 

dizer, as pessoas que não gostam de você de graça, inventa história; falou 

à população, quando o partido o convocar estará à disposição, porque está 

a fim de ajudar e mudar realmente a vida das pessoas de Naviraí, e que 

não está aqui para fins próprios como alguns que já tiveram nesta Casa. 

Falou que tem uma profissão, que é Professor da Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul no curso de direito, é Diretor Jurídico da 

Associação Comercial de Naviraí, é empresário e é advogado; a política é 

algo há mais que faz com prazer. Então falou à população que está regular 
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no partido, agradecendo o convite e dizendo que está feliz nesta Casa 

representando o partido; e vai poder ajudar ainda mais Naviraí, estando 

no PMDB.  Falou que temos três senadores do nosso Estado e dois são do 

PMDB, e também a maior bancada de Deputados Federal e Estadual do 

Mato Grosso do Sul, que são do PMDB; então irá conseguir trazer com 

mais facilidade emendas parlamentares, estando no PMDB; assim como já 

trouxe uma emenda de vinte mil reais para associação esportiva do judô. 

Na política existem pessoas más que não tem o que dizer do partido, e 

acaba inventando histórias. Para finalizar, manda um recado a essas 

pessoas que inventam histórias, dizendo que a política não é feita assim, 

não é desbancando o próximo que você vai conseguir o voto, é por 

trabalho, por honestidade e transparência, e o PMDB tem demonstrado 

muito isso com uma bancada muito forte. Agradeceu a todos que o 

escutaram. 

  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR, cumprimentou a todos e falou que esteve tratando da 

gestão de medicamentos do nosso município e que está preparando um 

projeto de lei no sentido de regulamentar a distribuição dos 

medicamentos que é feita através da farmacinha municipal, e para que 

seja amplamente divulgada a lista de medicamentos da farmácia popular 

que é um programa do governo federal e outro do governo do estado, que 

disponibiliza medicamentos de alto custo. O que tem que trabalhar na 

gestão desses medicamentos é que a pessoa se dirige até a farmácia 

municipal com uma lista de medicamentos que foi prescrita por um 

profissional da saúde, um médico, e os medicamentos que constam no 

estoque são fornecidos e os que não têm, a pessoa tem que comprar. 

Enquanto nós sabemos que grande parte desses medicamentos que não 

tem na farmácia municipal, são distribuídos pela farmácia popular, onde 

temos três farmácias privadas que tem o convênio do governo federal ou 

pelo governo do estado, através de um procedimento que é feito no núcleo 

regional de saúde, que a pessoa tem acesso aos medicamentos de alto 

custo, principalmente àquelas que versam sobre problemas cardíacos. Os 

do governo federal na linha de diabetes, hipertensão e outros. Então 
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precisamos estabelecer uma gestão integrada; as pessoas que se dirigem 

em busca de um medicamento, elas precisam saber que se ali não tem o 

medicamento, onde é que tem. Porque muitas vezes as pessoas estão 

tendo que comprar, sendo que o medicamento pode ser fornecido ou pela 

rede federal ou pela rede estadual de saúde. Então estamos trabalhando 

num projeto neste sentido para regulamentar isso, onde devemos 

apresentar na próxima semana. Falou ainda sobre estar fazendo gestão 

junto aos deputados estaduais do partido dos trabalhadores na 

Assembleia Legislativa do Estado, onde foi garantida juntamente com uma 

discussão de gabinete, uma emenda de cinquenta mil reais do Deputado 

Amarildo Cruz, e avalizado ainda um pedido da APAE local, com duas 

emendas de trinta mil reais, uma do deputado Cabo Almi que vai servir 

para aquisição de um veículo e outra do deputado Pedro Kemp de trinta 

mil reais também que servirá para aquisição de equipamentos de 

fisioterapia, e vai enaltecer a atitude e o trabalho desses deputados 

estaduais que sempre tem contribuído com nosso município, seja através 

do poder público municipal, seja ajudando as entidades locais, então mais 

uma vez relatar que foi válida a ida à Campo Grande por conseguir essas 

emendas. E esse é o trabalho que desempenha e que vai continuar nessa 

linha, porque além de fiscalizar, legislar o vereador pode e deve também 

procurar os seus parlamentares estaduais e federais para poder 

contribuir com a gestão municipal, com as entidades do nosso município 

que precisam de toda ajuda que for possível ser conseguida através dos 

estaduais. Esse período fechou as questões das emendas e Naviraí foi 

bastante contemplada e os deputados do partido dos trabalhadores não 

ficaram de fora, juntando duas emendas do João Grandão, onde atingimos 

em torno de cento e setenta mil reais só dos deputados do partido dos 

trabalhadores. Agradeceu a todos e desejou boa noite. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO, cumprimentou a todos e disse que veio a tribuna para agradecer o 

Deputado Onevan de Matos que destinou as emendas para Naviraí, onde 

mais de dois mil alunos serão beneficiados. Falou ainda que esse vereador 

continua aqui trabalhando em prol das pessoas menos favorecidas e pede 

que a população auxilie procurando-o para falar sobre os problemas 
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ocorridos em seus bairros para que na medida do possível, possamos 

juntamente com o prefeito atende-los. Agradeceu a família, a empresa no 

qual dá o seu sustento, porque como sempre diz, ele está vereador, mas 

ele é corretor de imóveis. Desejou boa noite a todos. 

 

Não havendo 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 dois dias do mês de maio do ano de dois 

mil e dezesseis.  

 


