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ATA DA 27a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30/08/2016 

 

 

 Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, 

às dez horas, 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, Claudio Cezar 

Paulino da Silva, Márcio Albino, Alexandre Orion Reginato, Luiz Carlos 

Garcia, Márcio André Scarlassara e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

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 no dia vinte 

e três de agosto do ano de dois mil e dezesseis se encontra à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa.  

 

Foi lido o Parecer do Relatório Opinativo de acordo com o Parágrafo 

7º do artigo 80, II da Lei Orgânica do Município de Naviraí em face 

da denúncia formulada pelo Vereador Marcio Albino, lido em plenário 

na sessão ordinária realizada no dia nove de maio de 2016, em 

desfavor do prefeito municipal, Sr. Leandro Peres de Matos, 

atribuindo ao mesmo a prática de infração político administrativa na 

locação de lousas digitais para o Município de Naviraí.  O presente 

parecer indica que a denuncia seja admitida pelos senhores 

vereadores e transformada em acusação. Que colocada em votação 
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nominalmente, foi aprovado pelo prosseguimento conforme parecer da 

aludida comissão com votos dos vereadores: Antonio Carlos Klein, 

Claudio Cezar Paulino da Silva, Donizete Nogueira Pinto, Manoel 

Messias de Assis, Marcio Albino, Josias de Carvalho e voto minerva 

do Excelentíssimo Senhor Benedito Missias de Oliveira, sendo os 

demais vereadores contrários. Após aprovação do prosseguimento da 

seguinte denúncia, foi formada a Comissão Processante através de 

sorteio dos desimpedidos de participarem, ficou composta da 

seguinte forma: Dejalma Marques de Oliveira, Cláudio Cezar Paulino 

da Silva e Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 113/2016 de autoria do Vereador Benedito 

Missias de Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, requerendo providência junto à 

Gerência competente para instalação de cabine adicional no caminhão 

que faz a prestação de serviços de tapa-buracos, e ao mesmo tempo 

transporta os trabalhadores e o material utilizado para tal serviço 

(emulsão asfáltica). Logo após colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Requerimento nº 114/2016 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Débora 

Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, com 

cópia para o Ministério Público Estadual, com atribuições junto ao 

Meio Ambiente, requerendo ao Prefeito e Gerência de Meio 
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Ambiente, informações, em caráter de urgência sobre as medidas que 

estão sendo tomadas, projetos que estão sendo elaborados e ações 

concretas que estão sendo realizadas e quais ainda serão 

implementadas, e em qual prazo, para a contenção de forma definitiva 

dos processos erosivos já iniciados no entorno da cidade, tanto na 

região do Córrego do Touro, quanto na região da nascente do Córrego 

Cumandaí, bem como o que se pretende fazer para a recuperação da 

passagem sobre o Córrego Cumandaí, no prolongamento da Av. 

Weimar G. Torres, desde logo, indicando que seja construído no local 

uma ponte, nos moldes da que foi construída na Av. Amambai, sobre o 

Córrego do Touro, inclusive com pista dupla. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 115/2016 de autoria dos Vereadores Antonio 

Carlos Klein e Marcio Albino; expediente endereçado ao Senhor 

Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Finanças, 

requerendo que o Sr. Gerente de Finanças da Prefeitura compareça 

em sessão ordinária desta casa, para prestar esclarecimentos em 

plenário, sobre as ocorrências relatadas na sessão ordinária da última 

terça- feira, dia 23 de agosto do corrente ano, referente aos atrasos 

no pagamento do convênio do Município, com a empresa que presta 

serviços de reciclagem para o município. Logo após colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 116/2016 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Sr. Luiz Rocha, Diretor 

Presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - 

SANESUL, requerendo que a Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul S/A - SANESUL forneça a esta Casa de Leis um 

relatório detalhado dos serviços executados pela mesma, no período 
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de julho de 2015 até a presente data. Logo após colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 117/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor 

Adelvino Francisco de Freitas, Gerente Municipal de Saúde, 

requerendo que seja informado de forma clara e de fácil compreensão 

os valores destinados à gerência de saúde nos últimos 7 (sete) meses, 

janeiro - julho / 2016, que seja informado ainda de forma detalhada, 

mês a mês, inclusive a destinação dos recursos e repasses do governo 

federal e os recursos do município. Requer ainda a informação de 

quais empresas participaram e qual foi contratada no processo de 

licitação, para aquisição de medicamentos e produtos utilizados na 

manutenção nas unidades de saúde do nosso município. Logo após 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 31/2016 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora 

Valdenice de Oliveira, Gerente Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, solicitando que informe a esta Casa de Leis o porquê não 

foram pagas pela Prefeitura Municipal as verduras entregues pelo 

senhor José Teodoro, da Juncal, no ano de 2013. E de que modo o 

Executivo vem efetuando a compra dessas verduras, se por processo 

licitatório ou compra direta, e no caso de compra direta, informar se 

é efetuada a cotação de preços. Em anexo cópias das notas a serem 

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

unanimidade. 
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Indicação nº 159/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; expediente endereçado ao Prefeito, indicando que seja feito 

um redutor de velocidade na Rua Peroba, entre as Ruas Canela e 

Copaíba, no bairro Ipê, de fronte ao número 237. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 160/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado ao Secretário de Estado de 

Infraestrutura – Sr. Ednei Marcelo Miglioli, indicando que viabilize os 

devidos reparos na estrada sentido Naviraí-Assentamento Juncal, 

Rodovia MS-145. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 161/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho: 

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 se faça 

uma operação tapa-buracos em toda a cidade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 162/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 

Junior Mochi, com providências para o Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que seja destinada uma 

emenda parlamentar para viabilização de um ônibus universitário e 

também para a construção de um refeitório na UEMS, Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul, de Naviraí. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 164/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias 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 providenciada com urgência a pavimentação asfáltica da Rua 

Dilma, localizada no bairro Varjão, tendo em vista que a referida não 

foi, até o presente momento, contemplada com o asfalto. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 165/2016 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 o Senhor Adelvino Francisco de Freitas, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que seja viabilizado com máxima 

urgência, a instalação do ar condicionado no PSF Boa Vista. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 166/2016 de autoria do Vereador Benedito Missias de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Unilson Barreto Morales - 

Gerente da Unidade Naviraí da Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul - SANESUL, indicando que se verifique a viabilidade 

urgente de implantação da rede de esgoto, na Rua Dilma, situada no 

Bairro Varjão. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  
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O Senhor Benedito fez alguns comentários sobre estar muito triste 

pelos comentários do Senhor Jair, vice-prefeito, que fica denegrindo 

a imagem dos vereadores desta Casa de Leis, falando que é candidato 

a vereador para resgatar a moral da Câmara, sendo que esta câmara 

está trabalhando e muito em prol da população. Aproveitou e pediu a 

população que ainda não vacinou, que procurem o posto para vacinar 

contra o vírus H1N1. Em seguida o Vereador Manoel Messias de Assis, 

falou que esta Casa tem trabalhado e muito, fazendo economias, 

devolvendo dinheiro ao executivo, ajudando a comprar as vacinas para 

a população e muito mais, então pede a população que fique esperta, 

porque nesta época é comum pessoas se acharem os paladinos da 

moral e que estão acima de tudo e todos, conclamando que prestem 

muita atenção nas propostas. Em seguida por questão de ordem fez 

uso da palavra o vereador Josias de Carvalho e falou que o vice-

prefeito se afastou dizendo que tinha muitas coisas erradas, mas 

disse que não o viu fazer nenhuma denúncia, ele entrou quieto e saiu 

calado da administração, e que neste momento as pessoas só querem 

aproveitar. 

 

 

PROJETOS APROVADOS  

 

 

PROJETO DE LEI Nº 30/2016 de autoria do Executivo Municipal; 

que em súmula: Revoga a Lei nº 1.699, de 11 de abril de 2013 e sua 

alteração contida na Lei nº 1.972, de 29 de fevereiro de 2016, que 

em súmula “Autoriza a doação de área de terras com 740,49m², 

localizada no Distrito Industrial denominada Lote 04-A, encravada 

na Quadra “W”, localizada no Distrito Industrial, parte da Matrícula 
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nº 24.415 do CRI, para a empresa W. Stabenow e Cia Ltda-ME”, 

extingue créditos tributários e dá outras providências. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; 

e Comissão de Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Foi colocado em discussão e em seguida foi colocado 

em primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade o 

referido Projeto. 

 

PROJETO DE LEI Nº 14/2016 de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva e outros Edis; que em súmula: 

Dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Pastor Evangélico e dá 

outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e Orçamento, 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Foi colocado em 

discussão e em seguida foi colocado em primeira e única votação, que 

foi aprovado por unanimidade o referido Projeto. 

 

PROJETO DE LEI Nº 26/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva; que em súmula: Altera o Art. 8º e acrescenta Parágrafo 

único ao Art. 8º, da Lei nº 1.464, de 26 de agosto de 2009, e dá 

outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e Orçamento, 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Foi colocado em 

discussão e em seguida foi colocado em primeira e única votação, que 

foi aprovado por unanimidade o referido Projeto. 

 

PROJETO DE LEI Nº 30/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva; que em súmula: Altera a redação do § 1º e suprime o § 3º, 

do Art. 1º, da Lei nº 1.502, de 04 de março de 2010, que “Autoriza a 

doação dos lotes componentes da Vila Rural denominada “Distrito 
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Verde”, e dá outras providências. Foi apresentado Parecer das 

Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e Comissão de Finanças e 

Orçamento, favoráveis a aprovação do referido Projeto. Foi colocado 

em discussão e em seguida foi colocado em primeira e única votação, 

que foi aprovado por unanimidade o referido Projeto. 

 

 

Em seguida o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, falou que 

nesta câmara sempre votou com convencimento, e falou de acordo 

com as palavras do Vereador Manoel, que essa Câmara tem feito e 

muito, e já foi provado isso diversas vezes que estamos focados no 

trabalho. Aproveitou para reforçar sobre as vacinas, que está aberta 

a toda população e pede que seja divulgado amplamente para que 

todos saibam. Falou ainda, que foi sorteado para mais uma comissão 

processante e se contabilizar desde a data que entrou nesta Casa de 

Leis, esta será a sexta ou sétima comissão, em que vai participar, e 

disse que não concorda com a forma que foi feito, mas não o impede 

de cumprir com suas funções, assim como fez com as quatro 

comissões em que participou na época dos vereadores que estavam 

sendo processados, assim como está participando juntamente com os 

Vereadores Dr. Klein e Marcio Albino na comissão da tarja preta, que 

será feito com toda seriedade e ética. 

 

Nada mais havendo 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. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos trinta dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e dezesseis.  

 

 

 

MANOEL MESSIAS DE ASSIS 

1º Secretário 

 

 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA 

Presidente 


