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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/02/2016 

 

 

 

Aos vinte e nove 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 Dejalma Marques 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, Claudio Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Josias de Carvalho, 

Alexandre Orion Reginato, Márcio André Scarlassara e Luiz Carlos 

Garcia. Foi constatada a ausência dos Vereadores Benedito Missias de 

Oliveira e Antônio Carlos Klein. 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 vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa.  

 

 

Apresentação de Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 09/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio para o exercício 

financeiro de 2016, exclusivamente para as categorias de base, com o 

CEN – Clube Esportivo Naviraiense, 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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Projeto de Lei nº 10/2016 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Revoga a Lei nº 1,652 de 03 de julho de 2012, que “Autoriza a 

doação de área de terras com 1,191,28m2, localizada no Distrito 

Industrial denominada Lote 06 da Quadra “R”, para Valdir Camilo dos 

Santos”. 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 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 política do meio ambiente), 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 03/2016 de autoria do Vereador 

Benedito Missias de Oliveira e outros Edis, que em súmula: Concede a 

Comenda de Mérito Legislativo Naviraiense ao Sr. José Aparecido Pereira 

dos Santos. 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 05/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino e 

outros Edis; que em súmula: Altera a Ementa, o Art. 1º, o ARt. 3º e o 

Parágrafo único do Art. 4º, e acrescenta Parágrafo único ao Art. 3º, da 

Lei nº 1750/2013, de 06 de maio de 2013. 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 06/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis; que em súmula: Denomina “Lucia Hermoso Selem” a rua 

Projetada I, do Bairro Interlagos II. O Senhor Presidente perguntou ao 
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plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para analisar e dar os devidos pareceres. 

 

Projeto de Lei nº 07/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; que em súmula: Dispõe sobre a autorização do executivo a 

firmar convênio com o CEN – Clube Esportivo Naviraiense 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. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Pedido de Informação nº 7/2016 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, solicitando as cópias 

do contrato de prestação de serviço entre a empresa Energiza e as atuais 

órgãos públicos de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Pedido de Informação nº 8/2016 de autoria dos Vereadores Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; 

expediente endereçado Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, 

Governador do Estado, com providências para Senhor Nelson Barbosa 

Tavares, Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações acerca 

do não envio de inseticida que combate o mosquito Aedes Aegypti, para o 

município de Naviraí-MS. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

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

 

Requerimento nº 13/2016 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis; expediente endereçado à Senhora Maria Gorete dos Santos, 

Diretora do Procon de Naviraí - MS, requerendo a convocação da mesma, 

em data e hora a serem marcadas por esta Casa de Leis, que compareça 
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para prestar esclarecimentos de interesse da população, referente a 

assuntos relacionados a sua pasta. Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 14/2016 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, requerendo que seja informado qual o valor 

economizado desde que houve o corte da insalubridade dos funcionários 

públicos municipais. Logo após colocou em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 15/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias 

de Oliveira, Presidente desta Egrégia Casa de Leis, requerendo que seja 

marcada uma data para realização de Audiência Pública, com o tema "A 

criação da Casa da Guarda para menores" em nosso Município. Logo após 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 22/2016 de autoria do Vereador Deoclécio Ricardo Zeni; 

Senhor Presidente, apresento à Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja viabilizado o 

conserto asfáltico na Avenida Campo Grande, no trecho compreendido 

entre a Rua Osaka e a Rua Yokohama. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 23/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Deputado Oswaldo Mochi 

Junior, indicando que seja disponibilizado através de recurso de emenda 

parlamentar, a aquisição de 06 Lousas Digitais Interativas, com tecnologia 

de interação Touch Screen (Smartfone ou Tablet). As referidas Lousas 

Digitais Interativas serão destinadas: 01 para o Núcleo de Tecnologia 

Educacional de Naviraí, 01 para Escola Estadual Antônio Fernandes, 01 

para Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, 01 para Escola Estadual Juracy 

Alves Cardoso, 01 para Escola Estadual Presidente Médici e 01 para 
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Escola Estadual Vinícius de Moraes. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 24/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que seja viabilizado transporte e apoio 

aos estudantes de Naviraí, que frequentam as aulas dos cursos oferecidos 

pela Escola Família Agrícola de Itaquiraí (EFAI), no sentido de 

proporcionar condições mais favoráveis a ampliação do conhecimento e 

capacitação dos mesmos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 25/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja realizada a recuperação 

do buraco da rotatória, no cruzamento da Avenida Ponta Porã com a 

Avenida Brasil, o mais breve possível. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 26/2016 de autoria do Vereador Marcio Albino; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Deputado Oswaldo Mochi 

Junior, indicando que seja destinada uma emenda parlamentar à 

Associação Reviver, para que seja executado a iluminação do campo de 

futebol suíço. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 27/2016 de autoria dos Vereadores Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Cezar Martins da Fonseca, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja verificada a 

possibilidade do transporte dos alunos morados do Bairro Cidade Jardim 

até o Colégio Odércio de Matos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 28/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 
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Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito o patrolamento das 

estradas vicinais de sitiocas próximas ao parque de exposição, saindo da 

Avenida Amélia Fukuda. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 29/2016 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando que 

seja estruturado o Núcleo de Patrimônio da Gerência de Administração da 

Prefeitura Municipal através da edificação de um barracão contendo os 

equipamentos necessários, tais como maquina de solda, materiais de 

informática entre outros, para a recuperação de materiais permanentes 

pertencentes ao Patrimônio da Prefeitura, bem como do armazenamento 

adequado e centralizado dos materiais e equipamentos que aguardem a 

manutenção, bem como aqueles que forem encaminhados para leilão. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 30/2016 de autoria dos Vereadores Alexandre Orion 

Reginato e Dejalma Marques de Oliveira; expediente endereçado 

Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (PMDB), indicando a possibilidade de 

que seja destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE 

de Navirai, a doação de um valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 

aquisição de materiais e equipamentos. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 32/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal 

Vander Luiz dos Santos Loubet, indicando que seja destinada uma Emenda 

Parlamentar, para a realização da “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA", nas 

ruas Diana, Flórida, Glória, Lídia, Marília e Dilma, conforme projeto em 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 
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Moção de Congratulação nº 1/2016 de autoria do Vereador Marcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Clovis Ribeiro 

Cintra Neto - Inspetor Chefe da Receita Federal - Mundo Novo - MS, 

apresentando nossos cumprimentos pelas doações efetuadas para as 

entidades assistenciais do município de Naviraí. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 2/2016 de autoria do Vereador Manoel 

Messias de Assis; expediente endereçado ao Senhor Raimundo Messias de 

Assis, apresentando nosso mais profundo reconhecimento e 

agradecimento, por suas atuações em nosso município. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 5/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; expediente endereçado ao senhor Josias Félix e família, 

apresentando as nossas condolências pelo falecimento de seu neto Luiz 

Paulo Félix Veloso, ocorrido no dia 26 de fevereiro do corrente ano. 

Pedimos que Deus conforte os corações de todos os familiares, e que o 

luto seja transformado em uma luta pela vida e pela felicidade, e a dor da 

perda, em saudade e serenidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 6/2016 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto e outros Edis; expediente endereçado à Senhora Erenilda Costa e 

familiares, apresentando as nossas condolências pelo falecimento do seu 

cônjuge Luiz Baltazar, ocorrido no dia 29 de fevereiro do corrente ano. 

Pedimos que Deus conforte os corações de todos os familiares, e que o 

luto seja transformado em uma luta pela vida e pela felicidade, e a dor da 

perda, em saudade e serenidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 7/2016 de autoria do Vereador Luiz Carlos Garcia; 

expediente endereçado aos familiares da Senhora Luciana Marcelino de 
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Araujo, apresentando nossas sinceras condolências pelo seu falecimento, 

ocorrido no dia 21 de fevereiro do corrente ano. Pedimos que Deus 

conforte os corações de todos os familiares, e que o luto seja 

transformado em uma luta pela vida e pela felicidade, e a dor da perda, 

em saudade e serenidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

Votação dos Projetos: 

 

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 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 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 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 02/2016 de autoria da Mesa Diretora, 

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 Justiça, Legislação e Redação; e 

Finanças e Orçamento ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. 
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Em seguida foram colocados 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 03/2016 de autoria da Mesa Diretora, 

que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos Servidores da 

Câmara Municipal de Naviraí, 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 Decreto Legislativo nº 03/2015 de autoria do Vereador 

Manoel Messias de Assis e outros Edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica (Major Waldemir Moreira 

Júnior). Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e 

Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 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 Decreto Legislativo nº 04/2015 de autoria do Vereador 

Manoel Messias de Assis e outros Edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica (Paulo Roberto Augusto 

Nepomuceno). Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 

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 Decreto Legislativo nº 05/2015 de autoria do Vereador 

Marcio André Scarlassara e outros Edis: que em súmula: Concede Título 

de Cidadão Naviraiense aos cidadãos que específica (Tereza Cristina 

Correia da Costa Dias, Mara Elisa Navachi Caseiro, Paulo Roberto Cavassa 

de Almeida e José Teixeira de Sá). Foi apresentado Parecer das 
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Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e da Comissão de Finanças e 

Orçamento, ambos 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 Decreto Legislativo nº 01/2016 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho e outros Edis, que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica, e dá outras providências 

(Waldir Gaspar da Silva). Foi apresentado Parecer das Comissões de 

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

ambos 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 Decreto Legislativo nº 02/2016 de autoria do Vereador 

Deoclécio Ricardo Zeni e outros Edis, que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao cidadão que específica (Anibal Silva Bezerra). Foi 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos 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 nove dias do mês de fevereiro 

do ano de dois mil e dezesseis.  

 


