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ATA DA 21a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20/06/2016 

 

 

 Aos vinte dias do mês de junho 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, Luiz Carlos 

Garcia, e Márcio André Scarlassara. 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 treze de junho do ano de dois mil e 

dezesseis se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa. Foi apresentada Correspondência enviada pelo Senhor Ronaldo 

da Silva Botelho, Presidente do PMDB, indicando o Vereador Marcio 

Albino como líder da Bancada do PMDB na Câmara. Em seguida foi 

apresentado Relatório da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social pelos Vereadores Donizete Nogueira Pinto e Marcio Albino, 

onde estiveram reunidos no Hospital Municipal no dia 10 de junho de 

2016 às 13hs30min com a Diretora Administrativa Cláudia Gomes 

Pereira, para saber quais as providências e encaminhamentos que 

estão sendo tomados, referente às mortes do Senhor José Roberto 

da Silva, ocorrido no dia 20 de janeiro, Senhora Silvia Andreia dos 
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Santos Passarini, ocorrido no dia 23 de maio e mais recente do 

Senhor Sidinei Primo, ocorrido no dia 08 de junho, todos do corrente 

ano. Os dois primeiros casos, por se tratarem de procedimentos que 

envolveram médicos, segundo a Diretora Administrativa Cláudia 

Gomes Pereira, foram encaminhados para a Comissão de Ética Médica 

conforme Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital Municipal 

de Naviraí. Já de acordo com o caso do óbito do Senhor Sidinei Primo 

será instaurado um processo administrativo (sindicância) para apurar 

os fatos, uma vez que, segundo informações colhidas, houve 

negligência no atendimento, ao chegar ao Hospital Municipal, o Senhor 

Sidnei Primo reclamou de fortes dores no peito e a equipe da pré-

consulta que analisa a classificação de risco, não considerou este caso 

como urgente, e o mesmo veio a óbito dentro do banheiro, enquanto 

aguardava o atendimento. A Diretora Administrativa do Hospital 

Municipal se comprometeu a enviar uma cópia do relatório final da 

Comissão Ética Médica, assim que os membros exararem pareceres. 

      A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Naviraí-MS, 

estará acompanhando esses casos até que todos os procedimentos 

sejam efetuados. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 65/2016; de autoria dos Vereadores Claudio Cezar 

Paulino da Silva e Marcio Albino; expediente endereçado ao Senhor 

César Martins Foncêca, Gerente Municipal de Educação e Cultura, 

requerendo informações acerca da quantidade de estagiários à 

disposição desta Gerência, bem como o local onde os mesmos 
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desenvolvem suas funções. Colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 91/2016; de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, requerendo informações sobre as 

possíveis irregularidades que estariam ocorrendo na farmácia 

municipal, envolvendo servidores públicos do executivo municipal, e 

que fazem parte das investigações promovidas pela operação "tarja 

preta". Outrossim, solicitamos os relatórios contendo as informações 

referentes aos instrumentos de controle de fornecimento dos 

medicamentos, para coibir as possíveis irregularidades no referido 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 92/2016; de autoria dos Vereadores Antonio 

Carlos Klein e Marcio Albino; expediente endereçado Sr. Benedito 

Missias de Oliveira, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal 

de Naviraí, requerendo a abertura de Comissão Especial de Inquérito 

(CEI), na forma do Regimento Interno, composta pela Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social desta Casa de Leis, com 

poderes de investigação, para apurar irregularidades no âmbito da 

Administração Direta e Indireta - Prefeitura Municipal, Gerência de 

Saúde e Farmácia Pública Municipal, em face dos desvios de 

medicamentos (remédios) da farmácia municipal de Naviraí, uso 

político da farmácia (com crime de tráfico de influência), 

fornecimento direcionado de medicamentos em prejuízo da população 

carente, desvios de recursos federais repassados pelo Ministério da 

Saúde na aquisição de medicamentos do Programa de Atenção Básica 

em Saúde, desvio de mais de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) dos 
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cofres públicos, devendo a comissão, além das próprias investigações 

que deve desenvolver para apurar os fatos, solicitar junto à Policia 

Federal de Naviraí, Ministério Publico Federal de Naviraí e 

Controladoria Geral da União, levantamentos, documentos, provas, 

relatórios de investigações, etc., obtidos através da "Operação Tarja 

Preta". 

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

 

Requerimento nº 93/2016; de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; expediente endereçado Senhor Benedito Missias de Oliveira - 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

requerendo A abertura de Comissão Especial de Inquérito ou 

Investigação (CEI), composta pela Comissão de Educação, Saúde, e 

Assistência Social da Câmara Municipal, com poderes de investigação, 

no sentido de realizar investigações e levantamentos, apresentando 

relatório circunstanciado quanto à morte do Sr. SIDINEI PRIMO, 

ocorrida no dia 09 de junho, do corrente ano, no Hospital Municipal de 

Naviraí, com fortes indícios de negligência no atendimento, conforme 

declarações prestadas pela esposa do falecido, Sra. Emilia Vilhalva 

Primo, junto à 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Naviraí (cópia 

anexa). Logo após colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 94/2016; de autoria do Poder Legislativo; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com cópia para o Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente Municipal de Administração, ao Ilustríssimo Senhor Luiz 

Rocha, Diretor presidente da SANESUL, requerendo que seja 

encaminhado a esta Casa de Leis a minuta proposta por esta empresa, 

do contrato de Programa referente à renovação da concessão dos 
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serviços de água e esgoto no município de Naviraí; Requer ainda que 

seja encaminhado o plano de investimento proposto pela Empresa. 

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

 

Indicação nº 127/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor 

Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando 

se verifique a possibilidade de execução imediata da obra de ligação 

da fossa do Mercado Municipal de Naviraí com a rede de esgoto da 

Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul - 

SANESUL, pois de acordo com documento emitido pela Cooperativa 

dos Agricultores Familiares de Naviraí - MS (COOAF - NAV) e 

entregue em nosso gabinete, a referida empresa já está cobrando a 

taxa referente ao serviço de tratamento do esgoto. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 139/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; 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 viabilizado uma área de lazer, 

como uma praça, na quadra localizada na Avenida Brasil e Avenida 

Campo Grande, em frente ao estabelecimento C Vale e Borracharia do 

Sexta. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 140/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira e outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Doutor Deputado Onevan José de Matos, indicando que seja 

feita a recuperação da MS-145 - Naviraí a Jateí. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 141/2016 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis; 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 viabilizada a recuperação das 

galerias de águas pluviais nas ruas Palmeira e Turnera, localizadas no 

Jardim Oásis, neste município. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 7/2016 de autoria do Vereador 

Alexandre Orion Reginato e outros Edis; expediente endereçado ao 

III Interno - Academia Claudionor Cardoso, apresentando nossos 

parabéns à Academia Claudionor Cardoso, liderada pelos professores 

Tales Rottine e Alexandre Abreu, que conquistou o campeonato 

interno, na data do dia 12 de junho de 2016, em Campo Grande - MS, 

ficando em primeiro lugar no ranking de medalhas conquistadas, no 

Estado de Mato Grosso do Sul. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 8/2016 de autoria do Vereador 

Alexandre Orion Reginato e outros Edis; expediente endereçado ao 

Sr. Mario Nelvo, Presidente da Associação Comercial e Empresarial 
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de Naviraí - ACEN, apresentando nossos sinceros cumprimentos pela 

sua posse à frente da nova diretoria, responsável pelo triênio 

2016/2019, ocorrida no dia 13 de junho, do corrente ano. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 16/2016 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Senhor José Rodrigues 

Sobrinho e a Senhora Ivanete Rodrigues de Carvalho, apresentando 

as nossas condolências à família enlutada pelo falecimento do Senhor 

Oscar Rodrigues de Carvalho, um dos pioneiros de Naviraí, ocorrido 

no dia 13 de junho do corrente ano. Sua ausência deixa nostalgia 

entre seus familiares, amigos e conhecidos, e expressamos aos seus 

familiares, principalmente aos seus filhos, nossas mais sinceras 

condolências. Colocamos-nos à 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 Senhor Oscar Rodrigues de Carvalho 

descanse em Paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Nada havendo mais a tratar e nenhum vereador inscrito no livro da 

tribuna, 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 dias do mês de 

junho do ano de dois mil e dezesseis.  



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS 

 

SECRETARIA 

 

 

 

MANOEL MESSIA DE ASSIS 

1º Secretário 

 

 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 


