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ATA DA 16a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/05/2016 

 

 

 

Aos dezesseis 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, 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, com a ausência do Vereador 

Deoclécio Ricardo Zeni. 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 nove de maio do ano de dois mil e dezesseis se encontra à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido Comunicado 

Interno nº 06/2016 de autoria do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, 

encaminhando balancete do mês de abril desta Casa de Leis, para 

apreciação do Plenário.  

 

VETO do Senhor Prefeito ao Projeto de Lei Complementar nº 04/2016 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros edis; que em súmula: Cria 

parágrafos únicos no art. 189 da Lei Complementar 012/98, do Código 

Tributário do Município de Naviraí, bem como, no art. 45 da Lei 

Complementar 049/2004 (dispõe sobre a politica do meio ambiente), e dá 

outras providências. Com amparo no art. 60 parágrafo 1º da Lei Orgânica 

do Município o Poder Executivo VETA o referido projeto por não reunir 

condições de ser sancionado impondo-se seu veto total.  

Foi colocado em discussão e em seguida foi solicitado ao secretário que 

fizesse a distribuição das cédulas de votação. Com quatro votos 

favoráveis e com sete votos contrários, com a ausência do Vereador 
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Deoclécio Zeni. Foi rejeitado o Veto do prefeito, por sete votos, 

conforme cédulas de votação.  

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 26/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o 

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul gestão associada para a 

prestação, organização planejamento, regulação e fiscalização dos 

serviços de saneamento básico, integrados pelas infra-estruturas, 

instalações operacionais e serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, no Município de Naviraí, e dá outras providências; 

em Regime de Urgência. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão o regime de urgência. Logo após colocou em votação o referido 

regime de urgência, que foi rejeitado, tendo somente voto favorável do 

Vereador Dejalma Marques de Oliveira. 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 19/2016; de autoria do Vereador Marcio 

Albino; expediente endereçado ao Senhor Cesar Martins da Foncêca, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, solicitando informações sobre a 

entrega dos uniformes para os alunos da rede municipal de Educação de 

Naviraí, se esses uniformes serão entregues ou não; por qual motivo não 

foram entregues e quando eles serão entregues? Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 20/2016; de autoria do Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 
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providências para a Senhora Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do 

Núcleo de Habitação Popular, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, solicitando informações acerca do 

andamento da construção das 313 (trezentas e treze) casas no Conjunto 

Novo Horizonte, localizadas nos bairros Vila Nova e Jardim Paraíso, 

informando quem é o responsável para fazer o acompanhamento da 

referida obra; qual o valor já repassado para a empresa construtora das 

casas; se há pagamento pendente e qual o motivo das obras estarem 

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

 

 

Indicação nº 116/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e outros Edis; 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 

solicitado à Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, o 

envio de mais doses da vacina de H1N1, mesmo após o alcance da meta, 

para a ampliação do atendimento à população, prioritariamente para as 

crianças em idade escolar. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 117/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira e outros Edis; expediente endereçado aos Excelentíssimos 

Senhores Paulo Corrêa, Júnior Mochi, Onevan de Matos, João Grandão, 

Deputados Estaduais de Mato Grosso do Sul, e Excelentíssima Senhora 

Mara Caseiro, Deputada Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que 

por intermédio do Nobre Parlamentar Estadual, seja encaminhado um 

requerimento à Secretaria de Obras do Estado, em caráter de urgência, 

para averiguar o andamento da obra de reconstrução da ponte de vazão 

do Rio Amambaí, na MS - 487, que liga o estado de Mato Grosso do Sul ao 

estado do Paraná, e o prazo para entrega da mesma à população. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 118/2016 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 realizada uma limpeza nas ruas entorno do Parque Sucupira: Rua 

Finlândia, Rua Alemanha e Rua Pedro Ivo e Avenida Caarapó. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 119/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize Andrade 

Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando que a distribuição dos 

remédios controlados, cuja entrega é feita com data marcada nos postos 

de saúde, sejam colocados mais tempo à disposição dos pacientes, haja 

vista que quando o paciente não vai buscar o remédio na data marcada, os 

mesmos retornam para o posto central. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

PROJETO APROVADO 

 

Projeto de Lei nº20/2016 de autoria do Poder Legislativo; que em 

súmula: Altera a redação do art. 30, da Lei nº 1.629, de 16 de maio de 

2012. Foi apresentado Parecer das Comissões: de Finanças e Orçamento; 

e Justiça, Legislação e Redação; ambos favoráveis a aprovação do 

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

referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LEANDRO PERES DE 

MATOS, Prefeito Municipal, cumprimentou a todos e agradeceu a Deus 
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por mais uma oportunidade e falou que foi convocado através de um 

requerimento do Vereador Donizete Nogueira aprovado por todos os 

vereadores para falar do andamento das obras do município de Naviraí, 

mas disse que gostaria de pedir desculpas a essa Casa, mas eu disse que 

não iria falar de obras hoje e pediu que agendasse para outro dia, porque 

não é o momento de falar em obras e sim de saúde. Começou esclarecendo 

alguns pontos que tem incomodado a toda cidade em especial sobre a 

questão das vacinas do vírus H1N1 e quer deixar bem claro para todos os 

vereadores e a população que quem determinou os grupos de risco e fez 

as estatísticas das pessoas que receberiam as vacinas, foi o governo 

federal através do Ministério da Saúde. Não foi prefeitura e nem o 

governo do estado, foi o governo federal através da estatística do IBGE. 

No ano passado também teve essa vacinação e segundo consta até sobrou 

vacina. O governo federal através do ministério da saúde estipulou que 

três mil e seiscentos e quinze crianças, de seis meses a quatro anos, onze 

meses e vinte e nove dias, teriam direito de serem vacinadas; as 

gestantes no total de setecentos e oito; trabalhadores da saúde, que em 

Naviraí seriam de seiscentos e quarenta e oito conforme a estatística, 

mas aumentou consideravelmente devidos as contratações e foram 

vacinados setecentos e sessenta e oito trabalhadores da saúde; algumas 

outras situações como no caso dos idosos, quatro mil e nove seriam 

vacinados e mais ou menos o número de quinhentos detentos; no caso de 

doentes crônicos seria livre, que é o que tem acontecido em Naviraí, 

porque muitos têm nos procurado e comprovado através de documentos e 

laudos médicos, o direito de serem vacinados, e assim estão fazendo. A 

cota que o governo federal encaminhou para o município de Naviraí é de 

onze mil vacinas e estamos vacinando. Mas muitas pessoas estão 

reclamando que nãos estão conseguindo vacinar, devido o número 

excessivo de doentes crônicos extrapolou o que era previsto. E para 

aqueles que estão no grupo de risco e nãos conseguiram, estamos 

pleiteando mais vacinas através do governo do Estado que é apenas um 

repassador dessas vacinas para que intervenha junto ao Governo Federal. 

Comentou que estava no Gabinete da Deputada Tereza Cristina e ligou 

para todos os laboratórios do Brasil e nenhum laboratório tem a vacina 

para vender, infelizmente o Instituto Butantã nos respondeu que foi 
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suspensa a produção pelo Secretário de Saúde pelo Estado de São Paulo. 

Então é um caso lastimável e é por isso que está aqui, para esclarecer à 

população que mesmo querendo comprar as vacinas, não foi possível. E 

pede que se alguém souber que tenha em algum lugar no Brasil nos avise, 

porque iremos comprar todo o estoque para vacinar a população e sabe 

que se for por falta de recurso esta Casa se coloca a disposição, mas 

infelizmente não estamos conseguindo comprar. Falou que essa semana 

chega mais uma dose para a regional e faz um apelo para os senhores 

vereadores para que marquem uma reunião com a diretora do Núcleo 

Regional de Saúde. Está quase definido mil doses para Naviraí, mas temos 

que brigar por mais para conseguir vacinar toda a população. Porque 

quando existe óbito bate o desespero em todos e sabemos que muitos 

estão se vacinando no Paraguai. Falou da reunião que teve com o Senador 

Moka e o Deputado Mandetta, para que essa semana eles possam estar 

procurando o novo ministro da saúde desse governo interino, para que 

tomem providências junto aos laboratórios para produzir urgentemente 

essa vacina. Informou ainda que no ano passado morreram quase duzentas 

e quarenta pessoas no Estado de São Paulo e eles compraram todo o 

estoque que tinha nos laboratórios deixando a mercê o resto do Brasil. E 

tudo isso vem como complicador e ninguém mais é tão interessado como 

ele em vacinar toda população até para poder estar imunizando nossas 

crianças, professores e a todos. Mas quer deixar bem claro, que qualquer 

sintoma procure o hospital municipal, pois estão preparados para atender 

toda a população. Tivemos três óbitos de senhoras em Naviraí com idades 

diferentes com a confirmação de H1N1 e outras pessoas que foram 

confirmadas também que estavam com o vírus e que estão sendo tratados 

no Hospital, alguns já recebendo alta porque o remédio que trata o vírus é 

o tamiflu, no qual estamos brigando para conseguir junto ao governo do 

estado, porque como existe este risco, todos vão atrás e é um remédio 

que não pode faltar. Esse é um momento crítico onde o próprio diretor do 

Fórum suspendeu as audiências, o Delegado Regional de Polícia Civil 

restringiu alguns atendimentos e vários outros locais, por isso cuidem-se, 

usem álcool em gel e mascaras, não brinquem com isso. Disse que a 

Secretaria de Saúde Municipal não está omitindo nada como alguns 

covardes ficam alardeando por aí, não tem o porquê mentir sobre quantas 
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pessoas morreram, a verdade sempre será dita até porque temos que 

alertar a população, o governo do estado e federal. Naviraí foi até 

matéria do Globo News sobre a situação. Então deixa bem claro que está 

em busca de mais vacinas e pede apoio dos treze vereadores 

independente de partido, porque é o momento de se unir para mostrarmos 

a força e se possível ir até Brasília junto ao Ministério da Saúde reunir 

com senadores e deputados federais. Disse ainda que está à disposição de 

todos, porque é o momento que a família naviraiense sofre e temos que 

ter a grandeza de lutar de mãos dadas pelo povo. Para finalizar disse que 

a pouco falou com a secretária de educação do estado e que foi 

autorizada a suspensão das aulas estaduais e consequentemente as 

municipais por dez dias, e solicita ao secretário de educação municipal se 

reúna com os diretores estaduais e municipais para anteciparmos as 

férias dos alunos, porque é a única possibilidade, porque o período letivo 

do ano é de duzentos e dez dias e prorrogou o início das aulas devido as 

chuvas não tem mais prazo no final do ano, por isso foi antecipado as 

férias. Agradeceu a todos e disse que vamos vencer mais essa guerra, 

porque não podemos perder mais soldados. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO, cumprimentou a todos e como presidente da Comissão de Saúde e 

Educação agradeceu o esclarecimento do prefeito para a população sobre 

as vacinas. E disse que está muito preocupado com essa situação não só no 

município, mas no País, e infelizmente muitas pessoas usam para se 

beneficiar atacando os vereadores, mas deixou claro que todos estão se 

empenhando para ajudar. Falou ainda sobre o dia de hoje que é dia do 

Gari, e enalteceu a todos pelo trabalho realizado neste município e fez um 

apelo a população para que aprendam a separar seu lixo, mesmo que não 

temos a coleta seletiva, é bom que separem o vidro, o plástico para fazer 

bom uso. Agradeceu a presença de todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDÉ 

SCARLASSARA cumprimentou a todos e agradeceu a presença da Vera 

Braga, competente gerente da habitação que vem fazendo um grande 

trabalho transmitindo credibilidade à população de Naviraí, agradeceu 
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ainda aos demais gerentes que se fazem presentes nesta sessão. 

Agradeceu a presença do Prefeito, onde enfatizou muito bem sobre a 

questão da H1N1, porque são vidas que estão morrendo em Naviraí, então 

temos que discutir mesmo e temos a obrigação de dar explicação a 

população, e disse estar de acordo com a suspensão das aulas, e acha que 

deveria até mesmo suspender os atos nas igrejas, porque temos que fazer 

a prevenção para a população de Naviraí, temos que evitar aglomerações. 

Mas acredita que chegará mais doses de vacina, porque todos estão 

trabalhando por isso, acompanhando o trabalho da secretária de saúde 

que está fazendo um grande trabalho, e neste momento não tem 

politicagem, temos união neste momento para que a população não sofra 

mais com esse vírus que está matando. Pediu a colaboração de todos e 

disse mais uma vez que seu gabinete está à disposição para todos, 

principalmente para quem tem algum parente usuário de drogas, estamos 

sempre trabalhando no combate e a prevenção e Naviraí hoje é referência 

no Conesul no combate às drogas. Destacou ainda que dentro de alguns 

dias estará aberta a guarda mirim de Naviraí, onde irá atender mais de 

cem crianças com apoio da prefeitura, do Conselho da Comunidade, do 

Judiciário, e o foco principal serão as crianças carentes, será um reforço 

escolar, com aulas de dança, canto, capoeira, será uma guarda mirim 

revitalizada e será um orgulho para Naviraí. Agradeceu e desejou uma boa 

semana a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO, que 

cumprimentou a todos e comentou sobre a gripe que está atormentando a 

todos, e o momento é de medir forças para vencermos mais essa luta. 

Temos que fazer todo tipo de pressão política para que Naviraí possa ser 

atendido com maior número de doses, porque o número de casos 

comparado aos grandes centros é alarmante, então precisa de um olhar 

todo especial dos políticos estadual e federal. Disse ter ficado feliz em 

saber que as aulas serão suspensas, antecipando as férias e espera que 

consigamos neste período amenizar esse problema. Falou que está a 

disposição para lutar pelo município e que amanhã terão uma reunião com 

secretária de saúde do município e com a diretora regional do núcleo da 

saúde para que possam traçar uma meta e ver se conseguem aumentar as 
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doses para imunizar o maior número de pessoas possíveis. Comentou ainda 

que esteve em reunião com a Cleci, falando a respeito das entidades e que 

no dia dez receberam mais uma parcela dos convênios e espera que 

continuem a seguir com seu curso natural. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE CARVALHO, 

começou agradecendo a presença do César que é um gerente muito 

competente e aos demais presentes. Iniciou falando do veto do prefeito 

ao projeto de lei complementar de autoria do Legislativo, onde foi criado 

parágrafos únicos no art. 189 da Lei Complementar 012/98 do código 

tributário e outro no art. 45 da Lei Complementar nº 049/2004 meio 

ambiente, porque isso dá embasamento e determinava que a prefeitura 

cobrasse das igrejas evangélicas principalmente que mais usam o espaço 

público; falou que as igrejas tem um papel fundamental na nossa cidade 

porque resgata alcóolatras, famílias destruídas, prostitutas, criminosos, 

drogados, faz um papel que não é reconhecido pelos governantes, é difícil 

para as igrejas que vivem de dízimo e ofertas, mas para os cofres públicos 

não iriam onerar tanto. Ele não sabe se o prefeito tem alguma coisa 

contra as entidades filantrópicas e as igrejas evangélicas, porque os 

vereadores na sessão anterior cobrou aqui o repasse que ele já deveria 

ter feito para as entidades, mas enfim agradeceu aos vereadores que 

votaram contra o veto do prefeito, que foi o Júnior, Manoel, Dr. Klein, 

Professor Marcio Albino, Luiz Carlos Garcia que o ajudaram nesse 

reconhecimento do valor que a igreja tem, e pede que Deus abençoe nossa 

cidade e conscientizar o prefeito, porque por mais que tente atrasar o 

trabalho da igreja ela sempre vai avançar, porque esta obra não é de 

homem, é de Deus que é o criador de tudo. Desejou boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN, cumprimentou a todos e iniciou falando do vírus da gripe H1N1 

sobre tomarmos cuidado para não ficarmos em estado de alarme geral 

onde todos se apavorem demasiadamente sem necessidade, sabe que a 

situação é grave, com três casos de óbitos confirmados com o vírus, 

trinta pessoas notificadas em avaliação, outras que já estão em alta, 

então é uma situação difícil, mas vamos fazer as prevenções para que não 
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aumente, mas sem entrar em pânico. Fez uma explanação sobre como se 

prevenir e desejou boa noite e que Deus abençoe a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR que cumprimentou a todos e disse que teria tantos 

outros assuntos para tratar sobre a cidade, mas o momento é de prestar 

contribuição de forma a orientar a toda população, devido o que tem 

veiculado nas redes sociais, principalmente que é um veículo democrático, 

mas às vezes extrapola essa liberdade, e nós que somos representantes 

da população, precisamos pontuar algumas coisas, porque temos uma 

responsabilidade diferente daqueles que se manifestam livremente sem 

qualquer responsabilidade sobre aquilo que fala, e pelo o que já foi dito 

aqui hoje não quer delongar, como o Vereador Dr. Klein falou, e o Prefeito 

que foi muito feliz em sua fala aqui, sobre a notícia que estava aguardando 

sobre a antecipação das férias escolares; hoje quando entrou com a 

indicação para continuarmos na luta em mais doses da vacina, essa era a 

nossa preocupação, imunizar as crianças que estão na escola e que estão 

fora do grupo prioritário, que de fato foi estabelecido com protocolo do 

Ministério da Saúde, não somos nós que inventamos e não dá para 

acreditar que as pessoas que estão dentro deste grupo prioritário ainda 

não foram se imunizar, mães que ainda não levaram seus filhos abaixo de 

cinco anos e acima de seis meses para tomar a vacina, gente isso não é 

brincadeira, nós não estamos falando de gripe à toa, essa é uma guerra 

que estamos travando, esse período de frio que parece que vai durar um 

bom tempo pelas previsões, é o período mais apropriado para a 

disseminação desse vírus, isso não é brincadeira, não dá para admitir 

qualquer situação que fale contra isso, a imunização daqueles que já 

podem ter acesso dos grupos prioritários é de fundamental importância, 

porque são grupos que correm mais riscos, então precisamos ficar 

atentos, vocês procurem a unidade da saúde, porque isso não é 

brincadeira; esse é o momento de união, porque quando perdemos a vida 

de um cidadão naviraiense, não faz diferença quem estava ou não com a 

razão, é uma vida que se foi. Falou que está muito preocupado e quando vê 

as aulas suspensas, quando vê o diretor do fórum local suspender as 

atividades, audiências e atendimentos, quer dizer que a coisa é séria, 
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então temos que ter responsabilidade quando nos manifestamos e é nessa 

forma que faz aqui nesta tribuna esta noite, e da parte de todos os 

vereadores tem certeza que não medirão esforços para dar a parcela de 

contribuição tanto neste debate, quanto nas ações que forem necessárias 

e de competência desta Casa de Leis. E para mudar um pouco o foco da 

fala comentou sobre a entrada de um projeto de lei que traz as regras da 

renovação da concessão da Sanesul, primeiro acredita que deve ter 

ocorrido algum erro no sentido de encaminhar esse projeto em regime de 

urgência, é sabido que os vereadores estão participando ativamente desse 

projeto e não é possível discutir em cinco dias, e prefere acreditar que 

houve realmente um erro por parte da administração em encaminhá-lo, 

mas quer renovar o compromisso enquanto presidente da comissão de 

justiça, redação e legislação tem em relação a tramitação desse projeto, 

falou que irá fazer no menor tempo possível, mas o fará com a mais ampla 

discussão possível, e é desta forma que tem que ser, porque não há 

nenhum engavetamento de projetos no sentido de que nunca sejam 

votados, aprovados ou reprovados e também não há uma aceleração de 

projetos sem qualquer responsabilidade, aqui fazemos de acordo com o 

nível de responsabilidade que temos com nossa população. No mais deseja 

boa semana a todos, pediu a todos para se cuidar, que tomem as devidas 

cautelas, porque esse vírus tem um período sazonal, que é um período do 

ano em que se manifestam e é justamente esse período que estamos 

passando, de maior frio, enquanto estivermos neste período, vamos tomar 

as medidas de prevenção, não custa nada. Desejou boa noite a todos. 

 

Nada havendo mais a tratar o Senhor Presidente encerrou 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 dezesseis dias do mês de maio do ano 

de dois mil e dezesseis.  

 


