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ATA DA 4a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/02/2016 

 

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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: Manoel Messias de Assis e Donizete Nogueira Pinto; estando ainda 

presentes os vereadores: Deoclécio Ricardo Zeni, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Márcio Albino, Josias de Carvalho, Alexandre Orion Reginato, Márcio 

André Scarlassara, Antônio Carlos Klein 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 primeira Sessão Ordinária realizada em quinze de 

fevereiro do ano de dois mil e dezesseis se encontra à disposição dos 

Nobres Pares na secretaria da Casa. Foi apresentado Ofício nº 

076/2016/GMS de autoria da Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, encaminhando Relatório de Prestação de Contas do 3º 

Quadrimestre de 2015 – Setembro a Dezembro, juntamente com Parecer 

favorável nº 11/2015 do Conselho Municipal de Saúde. Foi apresentado 

Ofício n° 17/16/GAD de autoria do Senhor Adilson Nunes Jardim, 

Gerente de Administração, solicitando a retirada de tramitação do 

Projeto de Lei Complementar n° 09/2016 que em súmula: regulamenta o 

comércio ambulante de alimentos no Município de Naviraí. 

 

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 



2 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2016 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao 

cidadão que específica, 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. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2016 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao 

cidadão que específica, 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. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2016 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos 

Servidores da Câmara Municipal de Naviraí, 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. 

 

Projeto de Lei nº 03/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a transformação em mão única da Rua Marcos 

Eurípedes da Silva, trecho compreendido entre a Rua Nelson Gonçalves e 

Avenida Miguel Sotani, 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. 

 

Projeto de Lei nº 04/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Altera a denominação de rua constante na Planta Geral da Cidade 

de Naviraí – MS, 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. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 09/2016 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, requerendo informações 

sobre o não cumprimento da lei 1.711/2013, que dispõe sobre a afixação 

de QUADROS INFORMATIVOS nas unidades de saúde da família, 

pronto-atendimentos, hospitais e similares, com os nomes dos 

profissionais de saúde que trabalham no local, suas especialidades e seus 

respectivos horários de trabalho. Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 10/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Vera Zezak 

Braga, Gerente Municipal do Núcleo de Habitação Popular, requerendo que 

sejam remetidas a esta Casa Leis, cópias dos cadastros com os nomes e 

endereço dos inscritos, que não participaram do sorteio das casas da 

Caixa Econômica Federal, que ocorreu no dia 20-02-2016. Logo após 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 11/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo informações referentes à 

obra da praça do bairro BNH Velho, com relatório detalhado, 

apresentando: a) o nome do responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da obra; b) valor total da obra; c) valor já pago até o 

momento pela consecução da obra. Solicitamos ainda o bloqueio do valor 

restante a pagar pela obra, uma vez que a mesma já se encontra com 

avarias em sua construção como: trincas no chão, alagamento da área e 

outras mais. Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 12/2016 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado à 

Senhora Vera Zezak Braga, Gerente Municipal do Núcleo de Habitação 

Popular, com cópia para ao Senhor José Aparecido Zeferino da Silva, 

Gerente da Agencia da Caixa Econômica Federal, requerendo que seja 

enviado a esta Casa de Leis uma lista constando os nomes e endereços das 

pessoas que foram sorteadas no ultimo dia 20 de fevereiro, para serem 

analisadas pela referida instituição bancária para acesso ao Programa 

Habitacional referente à construção e disponibilização de 313 Unidades 

Habitacionais do Conjunto Belo Horizonte; que seja encaminhado o 

Projeto Social de acompanhamento a ser desenvolvido com as famílias 

sorteadas, contendo o cronograma de atividades, os responsáveis pelo seu 

desenvolvimento, os temas abordados e as pessoas responsáveis pela 

exposição dos referidos temas; requer ainda que seja informado quais os 

procedimentos a serem adotados pela instituição financeira, para a 

avaliação das famílias sorteadas.  Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 05/2016 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando que seja informada a esta 

Casa de Leis quem é o responsável pela gestão do Mercado Municipal da 

nossa cidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo 

após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 06/2016 de autoria dos Vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva e Marcio Albino; 

expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de 

Educação e Cultura, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, os 

nomes das pessoas integrantes das APM´s Associações de Pais e Mestres 

de todas as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino.       Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Indicação nº 13/2016 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, com urgência, a 

reconstrução da galeria pluvial, localizada na rua Pérsio Antunes de 

Oliveira. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 14/2016 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 

feito o rebaixamento do canteiro localizado na Avenida Caarapó, entre as 

ruas Peroba e Piúna. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 15/2016 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 seja feito o rebaixamento do 

canteiro central da Avenida Amambaí, localizado entre as ruas Ceará e 

Rio Grande do Norte. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 16/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito 

Missias de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando 

que sejam retirados os aparelhos de ar condicionado que não estão em uso 

dos gabinetes dos Vereadores desta Casa de Leis, a fim de que sejam 

transferidos para a Prefeitura Municipal para que sejam instalados, em 

caráter de urgência, nas salas de aula do Centro Integrado de Educação 

Infantil - CIEI Sonho de Criança. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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Indicação nº 17/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que seja feito o recapeamento das ruas 

Ozires e Norma, entre a rua Bandeirantes e Avenida Nelci Gonçalves 

Simas, e rua Porfilho Marcelino de Araújo, entre Avenida Caarapó e rua 

Pedro Ivo, no Centro, setores 2 e 3.  Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 18/2016 de autoria dos Vereadores Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para José Ricardo Somensi - 

Engenheiro Elétrico da Prefeitura Municipal de Naviraí, indicando que 

seja viabilizada a revisão de toda a rede de eletricidade da escola 

municipal José Carlos, localizada no Jardim Paraíso. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 19/2016 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja realizada a colocação de lâmpadas no final da rua Vidal de 

Negreiros, e substituição das lâmpadas queimadas na rua Beteljosa, na 

altura do nº 161. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 20/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que seja feita a manutenção das luminárias 

dos canteiros centrais da Avenida Weimar Gonçalves Torres.  Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 21/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo senhor Amarildo Cruz, 

Deputado Estadual, indicando que seja encaminhado expediente via 
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Assembléia Legislativa para a Secretaria Estadual de Educação, indicando 

que seja desencadeado um estudo de viabilidade para a posterior cedência 

do Centro de Educação Profissional Senador Ramez Tebet em Naviraí 

para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Voto de Louvor nº 01/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; expediente endereçado ao jovem Frater William e família, 

apresentando os nossos mais sinceros cumprimentos ao jovem Frater 

William, da Eucaristia de Campos Figueiredo, que no dia 13 de fevereiro 

do corrente ano, no Estado de São Paulo, na Paróquia Nossa Senhora da 

Esperança, pela realização dos primeiros votos, para seguir a vida 

eclesiástica. Compartilhamos a alegria da família nesse momento tão 

iluminado e cheio de alegria, pois num mundo em que muitos jovens não 

encontram o seu caminho, o jovem Frater encontrou o dele, que é o de 

servir a Deus. Nossos parabéns e que Deus ilumine sua vida nesta 

caminhada esplendorosa. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 04/2016 de autoria dos Vereadores Alexandre 

Orion Reginato e Dejalma Marques de Oliveira; expediente endereçado á 

Família do Senhor Sulterio Neves dos Santos, apresentando nossas mais 

sinceras condolências à família enlutada, pelo falecimento do Senhor 

Sulterio Neves dos Santos, ocorrido no dia 21 de fevereiro do corrente 

ano. Sua ausência deixa nostalgia entre seus familiares, amigos e 

conhecidos. Rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados, 

desejando 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 a Senhor Sulterio 

descanse em paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

 

Ordem do Dia 
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Votação dos Projetos: 

 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 01/2015 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Altera os incisos I, II, III, IV, V, do parágrafo 

2º, do artigo 28, da Lei Orgânica do Município de Naviraí, Estado de Mato 

Grosso do Sul. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação 

e Redação; e da Comissão de Ética, ambos 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 por unanimidade. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2015 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Altera o vencimento do cargo efetivo de advogado, 

símbolo ADV, constante no anexo I, da Lei Complementar 001/2001, alterado 

pela Lei Complementar 168/2015, e dá outras providências. Foi apresentado 

Parecer das Comissões de Finanças e Orçamento favorável a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira discussão. Logo 

após colocou em primeira votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 
Projeto de Lei Complementar nº 11/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo, e dá outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento ambos favoráveis a 

aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira 

discussão. Logo após colocou em primeira votação o referido Projeto, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 
Projeto de Lei Complementar nº 12/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Altera a Lei Complementar n° 132, de 11 de janeiro 

de 2013, que Dispõe sobre a estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Naviraí, alterada pelas Leis Complementares n°s 167 e 172 de 

2015, e dá outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e Finanças e Orçamento ambos favoráveis a 

aprovação do referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira 

discussão. Logo após colocou em primeira o referido Projeto, que foi 

aprovado por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 01/2016 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a autorização, comercialização, propaganda e consumo 

de bebida alcoólica em eventos esportivos nos estádios de futebol e arenas 

esportivas localizadas no município de Naviraí, e dá outras providências. Foi 

apresentado o Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e 

Finanças e Orçamento ambos contrários 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 com voto 

contrário dos Vereadores: Josias de Carvalho, Antonio Carlos Klein, Márcio 

Albino, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Deoclécio Ricardo Zeni e Cláudio 

Cezar Paulino da Silva, e voto favorável dos demais Vereadores, e voto de 

desempate do Presidente Benedito Missias de Oliveira.  

 
Projeto de Lei nº 49/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do art. 1º e do § 1º, da Lei n° 1.699 de 11 de abril 

de 2013, que “Autoriza a doação de área de terras com 1.589,77m², 

localizada no Distrito Industrial denominada Lote 05 da Quadra “W”, para a 

empresa W. Stabenow e Cia Ltda-ME”, e da outras providências. Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; 

Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos; e Patrimônio Público todos 

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 nº 01/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Revoga o Artigo 19 da Lei nº 1.886, de 14 de outubro de 2014, que 

Altera denominação de ruas constante da planta geral da cidade de Naviraí-

MS, e dá outras providências.  Foi apresentado Parecer das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; e Patrimônio Público 

todos 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 nº 02/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1.663 de 14 de março de 2013, que “Autoriza a 

doação de área de terras com 1.595,61m², localizada no Distrito Industrial 
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denominada Lote 04-A da Quadra “V”, para a empresa Brambila & Brambila 

Ltda – EPP”. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e 

Redação; Finanças e Orçamento; e Patrimônio Público todos 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 nº 04/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Incorpora ao perímetro urbano, área de terras medindo 

9.394,52m², de propriedade do Município de Naviraí, e da outras 

providências.  Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação 

e Redação; Finanças e Orçamento; Obras e Serviços Públicos; e Patrimônio 

Público, todos 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. 

 

 

Nada mais havendo 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 vinte e dois dias do mês de fevereiro do 

ano de dois mil e dezesseis.  

 


