
. 	CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 00112001 
Dá nova redação ao inciso II do parágrafo 6° do artigo 
130 da Lei Orgânica do Município de Naviraí-MS, e dá 

-. 	
.. 	 outras providências. 

J\\QI ............A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Navirai, 
.....Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas 

PIM bOt4 atribuições legais... 

'_) \ 	 FAZ SABER que a Câmara Municipal, reunida 
- 	 Extraordinariamente no dia 27 de setembro de 2001, 

aprovou a seguinte EMENDA que ora promulga-se: 

Art. P. O inciso II do parágrafo 6° do Art. 130 da Lei 
Orgânica do Município de Naviraí-MS, passa a vigorar com a seguinte redação: 

III- plano plurianual e orçamento anual: 30 de 
novembro. 

Art. 2°. Esta emenda entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 
Estado de Mato Grosso do Sul, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2001. 

MARQUES At 

1° Secretário 

AV. WEIMAR G. TORRES, 827— CX POSTAl 124 FONE: (067) 461-1387 NAVIRAI - MS 
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O prefeitv-do mv ktpiodc1'acurw Valter Guandafine 
ero ao 

idos locaisdo cen- mações de sua administração, faixas de trânsito No final da 
iplantouo Projeto jáforamrealizadosserviçOsnas administração anterior, existia 
nitárias, entre ou- avenidasJosé Carlos de Castro todo .o sistema de sinalização. 
inte importância à 

 
Alexandria e Francisco Cerejo "Valtinho"tambémdetemiinou 

Ltualznente, opre- Neto .Antes,porém, o prefeito a completa reforma da antiga 
to 'vemconduzin- determinou os serviçosde tapa- Creche Municipal hoje trans-
os de recuperação buracos com recursos cia pró- formada emCentro Educacio-
fáltica em mas e priam*lieipalidade.Aatuàlpre- nal 'Sriso da Criança?', que 
e4dt4e Ieçeitç-, tenf8 do prpfeito é conseguir vern(ebendo pintura nova, o 

verdadeira maianuragem 
reclama. 

Bebida alcoólica — O ca-
pitão Agostinho Riquelme 
afirma que os comerciantes 
de Iguatemi, mesmo tendo 
consciêneiadoproblemaedas 
penalidades possíveis para 
quem descumpre a lei, estão 
vendendo bebidas alcoólicas. 
'Não vou apenas relatar isto 

?i, Fu9aj. pstá na »ora da u- 

tinhoRiquelme, líder dó urna 
comunidade de 2,9 mil índios 
que vivem em urna reserva de 
cerca de dois mil hectares,que 
já ônvidu.urn-relatório para-a 
tomada de providências por 
parte da administração regio-

- naldíFunai,emAmambai-. 
A maior parte do 

documentos retidos, segun-
doRiquelme,pertence a 1 i- 

ou 
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	 teve orejiçu M 	 -' 
contra apenas dois em todo o 
ano passado. A aldeia foi 
mencionada pela imprensa 
nacional pela adoção do Mi-
nistério da Agricultura, que 
implantou um programa de 
apoio às roças comunitárias, 
com mecanização, fato que,  
havia elevado a auto-estima 
do ihdígena e fe ito cqm que o 
número de suicídiostivesse 
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