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ATA DA 17a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23/05/2016 

 

 

 

Aos vinte e três 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, 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 nove de maio do ano 

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

secretaria da Casa. Foi lido Ofício Geocon nº 32/2016 de autoria do 

Senhor Antonio Martins Filho, gerente do Núcleo de Contabilidade, 

encaminhando balancete da Prefeitura Municipal, e de seus fundos e 

fundações, relativo ao mês de abril.   

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 70/2016; de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Senhor Unilson Barreto Moralles, 

Supervisor da SANESUL da unidade de Naviraí, requerendo que se envie 

a este parlamentar as seguintes informações: 1) Receita do ano de 2015; 

2) Receitas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 

2016; 3) Quantidade de residências do município que pagam pela rede de 

água e esgoto sanitário; 5) Previsão de quantas residências podem entrar 

no sistema como clientes (pagadores de água e esgoto sanitário) 
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anualmente. Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 71/2016; de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, requerendo que se envie a este Parlamentar 

as seguintes informações: 1) quantidade de vacinas contra a Gripe 

Influenza A (H1N1), destinadas ao nosso município até a presente data; 2) 

o número de pessoas que se encontram no grupo de risco (pessoas com 60 

anos ou mais, grávidas a partir de 12 semanas, mães até 45 dias depois do 

parto, crianças de 6 meses a menores de cinco anos, portadores de 

doenças crônicas não transmissíveis, trabalhadores da saúde, população 

indígena e pessoas privadas de liberdade); 3) a quantidade de pessoas já 

vacinadas do grupo de risco até a presente data. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 72/2016; de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado ao Senhor Honório Marcos Machado, Chefe 

da Agência do IBGE de Naviraí, requerendo que se envie a este 

Parlamentar a quantidade de pessoas acima de 60 anos e de crianças de 6 

meses a 5 anos, da população de Naviraí. Logo após colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 73/2016; de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho, Marcio Albino e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, 

com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, requerendo que seja enviada a esta Casa de Leis, 

informações técnica da empresa Pactual Construções LTDA, responsável 

pela obra de serviço de drenagem nos bairros do Jardim Paraíso, Vila Alta 

e Vila Nova, para quando está previsto o término da obra. Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 74/2016; de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, requerendo a lista de 

medicamentos que estão em falta na Farmácia Municipal e o porquê da 

falta desses medicamentos. Logo após colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 75/2016; de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Nelson 

Barbosa Tavares, Secretário de Estado de Saúde, com providências para 

à Senhora Najua Salem, Gerente do Núcleo Regional de Saúde de Naviraí, 

requerendo que seja encaminhado a esta Casa de Leis um relatório 

detalhado contendo a destinação das últimas 3000 (três mil doses) da 

Vacina contra o vírus da Gripe Influenza H1N1 recebidos por este Núcleo 

Regional, bem como os critérios utilizados para essa distribuição e a 

justificativa técnica para a quantidade de vacinas que foram destinadas 

ao município de Naviraí.  Logo após colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 21/2016; de autoria do Vereador dejalma 

Marques de Oliveira; expediente endereçado ao senhor Deputado 

Estadual do Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad, com providências para 

o senhor Ednei Marcelo Miglioli, Secretário de Estado de Infraestrutura, 

solicitando informações relativas sobre o porquê de não haver nenhuma 

Empresa Prestadora de Serviços empenhada na recuperação da MS-489, 

que liga o Município de Naviraí ao Distrito Porto Caiuá.  Logo após colocou 

em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 22/2016; de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

providências para o Senhor Adelvino Freitas, Gerente Municipal de 

Finanças, o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de 

Obras, o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente Municipal de 

Administração, solicitando informações acerca de todas as obras públicas, 

que estão em andamento no nosso município, das quais os recursos 
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financeiros são provenientes do governo federal. Solicita-se, ainda, que 

sejam informados, detalhadamente, o valor total e a data prevista para o 

início e fim de cada obra, bem como os valores dos recursos financeiros já 

repassados pelo governo federal, e dos valores recebidos, quais já foram 

pagos as empresas contratadas para construção das referidas obras. 

Solicita-se, também, que seja informado se há recursos ainda a serem 

recebidos e se estes estão em atraso ou não; e se ainda há pagamentos a 

serem realizados, seja de parcelas vencidas ou vincendas, para as 

empresas contratadas. Logo após colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 23/2016; de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson Nunes 

Jardim, Gerente Municipal de Administração, solicitando as seguintes 

informações: 1) quantos servidores comissionados foram contratados pelo 

município no ano de 2013, 2014, 2015 e 2016? 2) relatório de todos os 

comissionados contratados no período de janeiro a maio de 2.016, com 

nome, função, remuneração, data de contratação e cópia do processo 

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

 

Indicação nº 120/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; 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 feita uma lombada 

(quebra-molas) na rua Monte Negro, entre a Av. Iguatemi e Rua Vitória. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 121/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; 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 feita a manutenção dos postes de iluminação pública na rua dos 
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Operários, no bairro João de Barro, entre a rua Lurdes e a rua Dilma. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 05/2016; de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto e demais Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor João Joaquim Filipe, Ex-Diretor da Penitenciária de Segurança 

Máxima de Naviraí, apresentando nossa homenagem, e expressando o 

orgulho que temos e o quanto ficamos lisonjeados por termos sido 

agraciados com um dos melhores diretores de instituição penal do nosso 

estado. Considerado um verdadeiro herói, ele não mediu esforços para 

atender e ajudar, quaisquer que fossem os problemas e dificuldades. 

Despendemos nossos agradecimentos por tudo que o senhor João Joaquim 

e sua equipe fizeram, representando a força e a segurança em nossa 

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

 

Moção de Congratulação nº 06/2016; de autoria do Vereador Dejalma 

Marques de Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Alexandre Orion 

Reginato (Alexandre Goodman), Vereador do Município de Naviraí, 

apresentando esta Moção de Congratulação pelo titulo de mestre em 

processo civil pela UNIPAR (universidade paranaense) e aprovado no 

ultimo dia 13 de maio com a nota conceito "A". Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Pesar nº 14/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques 

de Oliveira e demais Edis; expediente endereçado ao senhor Guedes 

Eugênio e família, apresentando as nossas condolências à família enlutada 

pelo falecimento da senhora Maria Alice Guedes, ocorrido no dia 17 de 

maio do corrente ano.Sua ausência deixa nostalgia entre seus familiares, 

amigos e conhecidos, e expressamos aos seus familiares, principalmente 

aos seus filhos(as) e netos(as), nossas mais sinceras condolências. 

Colocamos-nos a disposição e rogamos a Deus que traga conforto aos 

corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé 

reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, 

para que o senhora Maria Alice descanse em Paz. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

 

PROJETO APROVADO 

 

 

Projeto de Resolução nº 01/2016 de autoria do Legislativo Municipal; 

que em súmula: Institui a frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 

Pessoa Idosa no Âmbito da Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras 

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 05/2016 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Regulamenta o comércio ambulante de alimentos 

no Município de Naviraí, 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. Foi pedido Vista do Projeto, pelo Vereador 

Marcio Albino; Em seguida foi colocado em discussão o referido veto, e 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 25/2016 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Revoga a Lei n° 1.773 de 01 de outubro de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras, medindo 4.803,18m², determinada pelo lote 01 

da Quadra Q, localizada no Jardim Paraiso, para a empresa G. R. 

FOLLETO e CIA LTDA-ME”, e dá outras 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. 
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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 vinte e três dias do mês de maio do ano 

de dois mil e dezesseis.  

 


