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ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/03/2016 

 

 

 

Aos sete dias do mês de março 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: Antônio Carlos Klein, Deoclécio Ricardo Zeni, 

Dejalma Marques de Oliveira, 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. 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 nove de 

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

nobres pares na secretaria da Casa. Foi apresentado atestado médico 

justificando a ausência do Vereador Benedito Missias de Oliveira da 

sessão do dia 29 de fevereiro do ano em curso. 

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2016 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; que em súmula: Concede Título 

de Cidadão Naviraiense a cidadã que especifica (Sra. Ruthi Lopes 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. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 16/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, requerendo informações sobre o valor dos 

impostos devidos à prefeitura, se haverá negociação desses valores com 

os inadimplentes, se já existe um percentual de desconto a ser concedido 

para o pagamento, e qual o período em que será efetuada essa negociação. 

Logo após colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 17/2016 de autoria do Vereador Claudio 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, requerendo informações 

acerca da totalidade do valor arrecadado, nos últimos seis meses, com a 

COSIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, ou seja, a taxa 

de iluminação pública, que seja informado de forma detalhada, mês a mês, 

quais foram os valores arrecadados e a destinação dos mesmos, que seja 

informado, ainda, detalhadamente de qual forma foram aplicados os 

recursos financeiros das taxas de serviço de iluminação pública. Requer 

ainda o extrato/saldo atualizado da conta bancária vinculada ao 

recebimento do montante arrecadado. Logo após colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 18/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e 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 que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis, 

informações a respeito da tramitação do processo de implantação de mais 

uma Equipe de Saúde da Família, no PSF Boa Vista. Logo após colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 
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Requerimento nº 19/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao senhor Benedito Missias de 

Oliveira, Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Naviraí, 

requerendo que seja agendado um cronograma de reuniões técnicas junto 

a Diretoria da Sanesul, a fim de tratar da possível renovação do contrato 

de concessão entre a prefeitura e a mesma. Logo após colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 34/2016 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que as Gerências Municipais retornem 

ao seu expediente normal de funcionamento (período matutino e 

vespertino), prioritariamente as Gerências de Saúde, Educação, 

Assistência Social e Receita. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 35/2016 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, indicando que o prefeito apresente um Projeto de Lei isentando 

as associações de moradores de bairro dos impostos e taxas que tem 

caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações civis 

que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os 

coloquem a disposição do grupo de pessoas a que destinam, conforme a Lei 

nº 9.532 de 10 dezembro de 1.997, respeitando a Lei de Responsabilidade 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 36/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Senhor Amarildo Cruz, Deputado 

Estadual, indicando que seja destinada uma Emenda Parlamentar no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a aquisição de 17 (dezessete) 

aparelhos de ar condicionado, para o CIEI - Centro Integral de Educação 

Infantil Sonho de Criança, antiga Escola JK. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 
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Indicação nº 38/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado à Senhora Maria Alice Correa de 

Oliveira, Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que 

seja feita a limpeza dentro do espaço do Estádio Pacolão. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 39/2016 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito um sulco, para 

desvio das águas, nos fundos do Estádio Pacolão, que faz divisa com as 

residências da Rua João Alves de Souza, no Bairro Harry Amorim Costa. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 3/2016 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto; expediente endereçado Sr. Odilo dos Santos Balta e ao 

Sr. Ezequiel Martins dos Santos, apresentando os nossos sinceros 

cumprimentos ao Conselho Comunitário de Segurança e ao 12° Batalhão da 

Polícia Militar de Naviraí, parabenizando-os por terem se empenhado na 

instalação de câmeras de segurança no município de Naviraí, deixando-nos 

lisonjeados por termos pessoas capazes e dedicadas, para zelar pelos 

cidadãos de nossa cidade. Só temos a agradecer ao Sr. Odilo dos Santos 

Balta, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança, e ao Sr. 

Ezequiel Martins dos Santos, Comandante do 12° Batalhão da Polícia 

Militar de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 8/2016 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado à Família Silvério, apresentando 

nossas mais sinceras condolências à família enlutada, pelo falecimento do 

Senhor Augusto Antônio Silvério, ocorrido no dia 1° de março do corrente 

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

familiares, amigos e conhecidos. Aos seus familiares, principalmente, aos 
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filhos e filhas, nossas sinceras condolências. Colocamo-nos a disposição e 

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 o Senhor Augusto, descanse 

em paz. 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 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 segunda e última discussão. Logo após colocou em 

segunda e última votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

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. 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 e única 

discussão. Logo após colocou em primeira e única votação o referido 

Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

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. Foi apresentado Parecer das 

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

ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foram 
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colocados 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 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. Foi 

apresentada emenda modificativa do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior aprovada por unanimidade; em seguida foram apresentados 

Pareceres das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e Finanças e 

Orçamento ambos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida 

foram colocados em primeira e única discussão. Logo após colocou em 

primeira e única votação o referido Projeto juntamente com a emenda 

modificativa, que foi aprovado por unanimidade. 

 

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

Redação; e Obras e Serviços Públicos, ambos favoráveis a aprovação do 

referido Projeto. Em seguida foram colocados em primeira e única 

discussão. Logo após colocou em primeira e única votação o referido 

Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

Tribuna 

 

 

Usou a tribuna o Senhor José Aparecido Pereira dos Santos, que 

cumprimentou a todos desta Casa de Leis e iniciou falando sobre alguns 

projetos que já foram aprovados e que estão para ser apresentados; 

elogiou o vereador Alexandre Orion Reginato, e disse que sua contestação 

quanto ao projeto do referido Vereador será feito na próxima reunião 

quando for apresentado; enalteceu o Senhor Jadilson Maciel que se 
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encontra presente no plenário, por suas habilidades no futebol sul 

matogrossense, e aproveitou para questionar os senhores edis, sobre 

quantas modalidades esportivas ainda existem no município, como estão 

sendo atendidas? Quais os cidadãos que estão insistindo na manutenção 

das atividades? E que precisamos pedir ao prefeito que seja benevolente 

e que seja caridoso. E perguntou se o prefeito é um soberano 

incontestável, inquestionável, que subjuga e detém o poder para que de 

certa forma suprimir as garantias individuais e coletivas do cidadão? 

Como esse projeto da base, que acha irrelevante. Aproveitou para 

parabenizar o Vereador Luiz Alberto Ávila da Silva Junior, que 

apresentou uma emenda do mais alto nível, que vai realmente exigir do 

executivo, daqueles que estarão administrando os recursos provenientes 

da municipalidade, que tenha seriedade, que tenha respeito. Mas o que não 

entende é o que será feito com as demais entidades. Qual será o 

procedimento? Outro projeto será debatido nesse plenário? Os 

vereadores cobrarão do executivo para que tenham um olhar mais 

atencioso, que respeite a sociedade e os demais praticantes de outras 

modalidades implementadas nesse município? Estamos decepcionados. 

Respeitamos os trabalhos de todos os edis e ficamos felizes com o 

dinamismo, com o arrojo dos parlamentares que passaram a integrar esta 

egrégia casa de leis, estamos satisfeitos com o trabalho dos senhores, 

mas disse estar aborrecido e transtornado com a falácia, com a 

hipocrisia, com a falta de respeito, com a insensatez, com o abuso de 

autoridade proveniente do executivo, que deixa de ser prefeito para ser 

torcedor do Clube Esportivo Naviraiense, que não tem atenção com as 

demais modalidades, que faz um projeto para o futebol profissional e 

ouriça toda a imprensa para denegrir a imagem do legislativo. Com isso nós 

não podemos coadunar com essa postura exacerbada, precipitada e 

desrespeitosa, nós não podemos ser coniventes, ademais quer insistir 

mesmo com toda intrepidez e pedir humildemente que o parlamento 

fiscalize, cobre, tenha atenção, aumente o seu entusiasmo e que nas 

reuniões que houver com o executivo que haja persistência para que os 

recursos públicos que são provenientes da arrecadação de impostos e 

tributos que são direcionados aos cofres públicos, sejam tratados de uma 

forma em que o cidadão tenha acesso a todas as ações. Disse que está 
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feliz com as emendas parlamentares, que está satisfeito com as 

proposições que adentram essa Casa de Leis, mas ao mesmo tempo disse 

que não pode ser conivente, nem manifestar seu respaldo a projetos que 

visam atender interesses particulares que estão distante da chancela dos 

mais de cinquenta e um mil habitantes que residem nesse município. 

Agradeceu a oportunidade e desejou boa noite a todos. 

 

Usou a tribuna a Professora Joana da Silva, Presidente da Associação do 

Grupo de Mulheres de Naviraí, cumprimentou a todos e aproveitou a 

oportunidade para agradecer as inúmeras vezes que a Câmara cedeu a 

Associação de Grupo de Mulheres o espaço nessa tribuna para que neste 

dia véspera do dia oito de março, dia internacional das mulheres, poder 

parabenizar todas as mulheres de Naviraí e para cumprimenta-las, e em 

nome das companheiras Valdenice e Wânia, que foram as duas que iniciou 

todo um trabalho do movimento popular de mulheres há mais de vinte 

anos. Esse movimento agrupava mulheres nos bairros, nas universidades, 

em todos os cantos da nossa cidade para discutir o combate à violência 

contra a mulher, sobre os direitos fundamentais das mulheres e com a 

mesma determinação fazíamos o debate em todas as áreas, como motivar 

as mulheres a voltarem para a escola, porque entre quatro analfabetos, 

três ainda são mulheres. Infelizmente o nosso País é o quinto na maior 

taxa de homicídio com mulheres. Faz-se necessário cada vez mais o nosso 

envolvimento, porque a violência contra a mulher é um problema cultural, 

social, e que é da responsabilidade de toda a sociedade. Precisamos estar 

cada vez mais empenhados no combate contra a violência à mulher. Esse 

trabalho nós fazemos aos domingos nos bairros e quando se faz 

necessário, em todos os segmentos da sociedade. Temos como parceiro na 

associação, o Vereador Júnior do PT, desde o ano de 2006 que foi o ano 

da promulgação da lei. Falou que em Naviraí tivemos alguns avanços. Foi 

criado, no governo passado, a Coordenadoria Municipais de Política Pública 

para as mulheres de Naviraí, e com essa coordenadoria conseguimos um 

projeto no ministério da mulher, na secretaria especial de políticas 

públicas para mulheres, onde pudemos capacitar mulheres em diversas 

modalidades, porque nós precisamos também incentivar as mulheres a 

fazer a qualificação para o trabalho. Hoje nossa realidade, temos várias 
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mulheres que são chefes de família, que precisam voltar pra escola e 

fazer sua inserção no mercado de trabalho. No governo Zeca, 

conseguimos a instalação da delegacia especializada para atendimento às 

mulheres vítimas de violência, que foi de fundamental importância. Foi 

criado também o Centro de Atendimento às mulheres vítimas de violência, 

hoje ele funciona no prédio do antigo fórum e também temos o disk 180 

que é um canal de conversas com mulheres do Brasil todo, onde serão 

ouvidas e encaminhadas para profissionais competentes. Temos uma 

participação efetiva nas campanhas de combate à violência contra 

mulheres e precisamos avançar muito no nosso município na construção 

das políticas pública para as mulheres. Solicitou que todos os vereadores 

se envolvessem para nos ajudar, porque são pequenas reivindicações que 

poderia já ter sido realizadas, como por exemplo, um abrigo para as 

mulheres esperarem o ônibus de madrugada para o trabalho, a construção 

de fraldários nos órgãos públicos e outras demandas que estaremos 

discutindo ao longo deste ano. E que neste ano de 2016 que teremos pleito 

eleitoral, pede que as mulheres participem e que tenham ousadia, sem 

medo de ser feliz, participem das eleições para que no ano que vem 

tenhamos mulheres no parlamento. Sabemos que aqui nesta Casa de Leis é 

feito um debate nas questões das mulheres, mas que ainda é muito 

timidamente. Então convida a todas as mulheres a participar dos pleitos 

eleitorais. E que esse oito de março é o momento da gente celebrar as 

conquistas e os avanços, mas também o momento de fazermos a reflexão 

mulheres e homens, qual o País que nós queremos? Nós mulheres queremos 

um País justo, queremos a igualdade de gêneros, a igualdade na diferença, 

queremos o fim da violência contra a mulher, queremos o fim todo tipo de 

preconceito e discriminação contra as mulheres, queremos de fato uma 

nação verdadeiramente livre e solidária. Nós trabalhamos com a família, 

para que possam dialogar e colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas 

e que juntos todos nós, homens e mulheres, e mais uma vez pedir aos 

vereadores que se juntem a nós nesta luta, porque é de todos. Queremos 

colocar a associação de mulheres a disposição de todos, e dizer a cada 

mulher que nós nascemos para sermos felizes, independente da cor, da 

raça e de credo e que juntos possamos construir a dignidade, e que todos 

possam desfrutar da cidadania plena. Agradeceu ao Senhor Presidente. 
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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 sete dias do mês de março do ano de 

dois mil e dezesseis.  

 


