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ATA DA 10a SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  06/04/2015 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às 19 horas e 30 

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: Márcio André 

Scarlassara e Donizete Nogueira Pinto; estando ainda presentes os 

vereadores: Antônio Carlos Klein, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Dejalma Marques de Oliveira, Deoclécio Ricardo Zeni, Alexandre Orion 

Reginato, Manoel Messias de Assis, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Márcio Albino, Luiz Carlos Garcia e Josias de Carvalho. Em seguida o 

Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária, invocando a 

proteção de Deus e convidando a todos os presentes para a leitura de um 

texto bíblico.  

 

 

Apresentação das Moções, Requerimentos e Indicações: 

 

Requerimento nº 12/2015 de autoria do Vereador Luiz Carlos Garcia, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Benedito Missias de 

Oliveira, Presidente da Câmara Municipal, requerendo o agendamento de 

uma Audiência Pública para tratar assuntos pertinentes ao Trânsito em 

nosso Município. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Requerimento nº 13/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein, 

expediente endereçado ao Conselho Municipal de Saúde, requerendo 

todos os documentos, pareceres e conclusões, bem como todos relatórios 

apresentados pela Gerência de Saúde dos anos de 2013, 2014 e 2015. O 

Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao secretário 

para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Requerimento nº 14/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a 

Gerência Competente, requerendo a relação de todos os contratos 

realizados com a empresa K2 Materiais de Construção Eireli, CNPJ 

15697281/0001-50, com discriminação detalhada dos valores. O Senhor 
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Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 20/2015 de autoria do Vereador Alexandre 

Orion Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Senhor 

Adelvino Freitas, Gerente Municipal de Finanças, solicitando informações 

sobre o Núcleo de Licitações, pois em pesquisas com o Sindicato do 

Comércio e da ACEN percebemos que a maior parte das empresas 

vencedoras nas licitações são empresas de fora do município. Com o 

intuito de melhorarmos o comércio e promovermos o desenvolvimento 

local, peço as seguintes informações da Prefeitura, são elas: 1) quantas 

licitações foram feitas nessa gestão por Carta Convite de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais);  2) quais são as EPP´s (Empresas de 

Pequeno Porte) que participaram e se há previsão da cota de até 25% 

(vite e cinco porcento) do objeto para a contratação de ME 

(Microempresas) e EPP´s (Empresas de Pequeno Porte), conforme Art. 

48. Lei Complementar 147/2014.  3) quais as empresas do Município de 

Naviraí que mais venceram licitações. O Senhor Presidente colocou em 

votação e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido 

apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 21/2015 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando esclarecimentos e 

explicações do Senhor Prefeito sobre os últimos acontecimentos 

envolvendo a Gerência de Saúde com a deflagração da Operação do 

Gaeco que culminou na apreensão de documentos e afastamento da 

Gerente de Saúde, e quais as providências que serão tomadas a partir do 

afastamento da Gerente. O Senhor Presidente colocou em votação e, 

logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido 

apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 22/2015 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, para o Senhor Paulo 

Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal de Esporte e Lazer, 

solicitando informações sobre o asfalto das ruas Dilma e Marília, no 

Bairro Varjão, e o recapeamento das ruas Rui Barbosa, Daniel Gregório 

dos Santos, Rosa e Shakespeare, bem como a construção do alambrado 
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no antigo Campo da Délia. O Senhor Presidente colocou em votação e, 

logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido 

apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 23/2015 de autoria do Podre legislativo, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, solicitando informações quanto as providências que 

estão sendo tomadas a partir do afastamento da Gerente de Saúde, 

quanto ao funcionamento da Gerência, e suas atividades. O Senhor 

Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao secretário para que 

encaminhasse o pedido apresentado.  

 

Indicação nº 72/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis,  expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando a construção de uma 

rotatória na Avenida Amambai com as ruas Pará e Guaranis. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 73/2015 de autoria do Vereador Marcio Andre 

Scarlassara, expediente endereçado à Senhora Cleci Fortunati Souza, 

Gerente Municipal de Assistência Social, indicando a Gerência Municipal 

de Assistência Social, que providencie o procedimento de tanatopraxia 

às famílias carentes que necessitam deste serviço. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 74/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara,  

Expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal 

de Educação e Cultura, indicando a Gerência Municipal de Educação, que 

conceda passagens gratuitas para estudantes carentes que estejam 

residindo em Campo Grande e Dourados, cursando nível superior. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 75/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Ciro José 

Toaldo, Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando a realização 
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de estudos visando a viabilidade de transformar a extensão CMEI- Irmã 

Evanete do Santos em um Centro do Educação Infantil. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 76/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando a desapropriação de uma área de 3 

hectares ao lado do Presídio Federal de Segurança Máxima, 

pertencentes atualmente ao Sr. José Chagas dos Santos ou outra área 

da Sra. Iolanda Tormena Fabris, conforme segue documentos em anexo.  

Justificativa: O Presídio foi construído para uma capacidade de 250 

detentos, hoje esta suportando aproximadamente 600 presos. A lagoa de 

decantação não tem suportado o volume de água e dejetos que vem do 

presídio; faz-se necessário a compra dessa área para receber esse 

excesso. O transbordo da lagoa tem incomodado os moradores dali com o 

mau cheiro, há riscos de contaminação do lençol freático além da 

contaminação das produções, porque naquele local 34 famílias fazem 

parte de um projeto chamado Distrito Verde implantado pelo Município e 

o Estado que produzem e vendem produtos hortifrutigranjeiros e o 

mesmo tem corrido risco de não mais existir. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 77/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com cópia para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito o rebaixamento do 

canteiro central da Avenida Mato Grosso para estacionamento entre as 

ruas Lírio e Jasmim, na quadra onde se localiza o Espaço Esperança. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 78/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Renato Moraes 

da Silva, Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja 

realizada a demarcação de uma vaga para estacionamento privativo de 

ônibus escolares na Rua dos Jardins esquina com Avenida Ponta Porã.  
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Justificativa: Estudantes universitários têm usado aquela localidade para 

embarque e desembarque do ônibus que os levam para faculdade, mas os 

motoristas reclamam que não têm um lugar apropriado para estacionar e 

fazer esse trabalho com segurança. A demarcação de uma vaga para 

estacionamento privativo poderá ter o horário definido a partir das 16 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 79/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, indicando que seja colocado rastreadores via satélite 

nos veículos oficiais da Prefeitura. 

Justificativa: Sabemos que nesta gestão e na anterior a esta, alguns 

funcionários têm usado veículos oficiais da Prefeitura para interesses 

particulares. A referida indicação busca inibir estes atos, poupando 

prejuízos morais e financeiros. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar Verbal de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e demais Edis, endereçado aos familiares do Senhor José 

Antônio de Oliveira, onde não poderíamos deixar de associar ao pesar de 

toda família, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a moção apresentada 

 

Moção de Pesar Verbal de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e demais Edis, endereçado aos familiares do senhor Bruno 

Wilian de Souza Galianos, onde não poderíamos deixar de associar ao 

pesar de toda família, rogando a Deus que traga conforto aos corações 

enlutados. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a moção apresentada.  

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN: 

Iniciou desejando uma boa noite a todos, esclareceu assuntos 

referentes aos últimos acontecimentos, entende que se o Ministério 

Público desencadeia uma operação e o GAECO faz diligências e 
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afastamentos de servidores, logo todos estes acontecimentos não são de 

graça e com certeza tem o intuito de apurar indícios, e cobra dos Nobres 

Pares posicionamentos que atendam os interesses dos munícipes diante 

da situação que se apresenta. Entende ainda que em todas as esferas, o 

dinheiro do povo esta sendo manuseado, dinheiro este proveniente nas 

mais diversas formas de arrecadação, sendo assim é obrigação de todos 

acompanharem a sua destinação, principalmente de quem ocupa cargos 

públicos, se o mesmo não for destinado em benefício da população, seus 

gestores estarão cometendo crime e deverão responder por este ato, dai 

sim aparece à intervenção do Ministério Público, da Justiça, do GAECO 

para apurar possíveis irregularidades, comentou ainda que nos mais 

diversos Países os agentes públicos que praticam atos ilícitos, ao 

reconhecerem seu ato, chegam a serem banidos da vida pública e outros 

chegam a ponto de cometer suicídio diante da vergonhosa situação. 

Entende que no Brasil há uma grande inversão de valores, pois alguns 

políticos até se vangloriam por praticarem atos ilícitos e se acham 

celebridades quando são pegos, pois está na mídia. Entende ainda que 

rouba o dinheiro público tem que ser preso e a sua morada é o presídio. 

Em relação à saúde no geral, o vê como uma calamidade, mas em nosso 

município, a saúde até funciona, necessitando assim de um gerenciamento 

melhor, que se busque melhorias, que se busque o hospital regional e 

como homens públicos que somos, buscaremos  incessantemente 

melhorias para atender os nosso munícipes. Em seguida ressaltou que 

devemos buscar para que Naviraí seja referência nas mais diversas áreas 

como: saúde, educação, indústrias e outros, onde a sua população possa 

viver dignamente, tirando o seu sustento através do trabalho digno, 

portanto entende que é dever dos Nobres Edis buscar a geração de 

novos e bons empregos, sendo este o caminho para o nosso município 

prosperar. Acredita ainda que os Nobres Pares que hoje se encontram 

aqui nesta Casa de Leis, sendo honestos e honrados irão trabalhar 

arduamente para que a sujeira desta cidade seja dizimada e sendo assim, 

a paz volte a reinar nesta Casa e os Nobres Edis desenvolvam seus 

respectivos papeis conforme lhes foram atribuídos de direito. Lembrou 

ainda que nesta Casa de Leis, quando o atual chefe do executivo ainda 

era vereador, este Nobre Par disse ao prefeito que durante o seu 

mandato, governasse para a população naviraiense e mais ainda, pediu a 

Deus que iluminasse seu caminho para esta nova empreitada, pediu 

realmente que Deus estivesse no comando. Entende ainda que o prefeito 

tem a obrigação de cuidar dos seus gerentes, é seu dever manter a 

ordem e o bom e correto andamento do município, os Nobres Edis estão 
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prontos para ajudar o chefe do executivo nesta condução e no que mais 

precisar, isto é tudo dentro de sua legalidade. Esclareceu assuntos 

referentes a Comissão Processante em desfavor dos senhores: Jaime 

Dutra, José Odair Gallo, José Roberto Alves, Mário Gomes e Moacir 

Aparecido de Andrade, a qual preside, relata que todas as instruções do 

processo já se encerraram, e o prazo para entrega das alegações finais 

se finda no dia de hoje, e no dia de amanhã a Comissão Processante 

entregará em mãos ao Presidente desta Casa de Leis as alegações finais, 

sendo que ficou reservada a próxima quinta-feira, as dezessete horas, 

para a possível realização da sessão de julgamento, cobrou ainda a 

presença da população para que os mesmos acompanhem a sessão, pois 

entende que a população deve acompanhar de perto todas as ações dos 

Nobres Vereadores. Entende ainda que os vereadores tem a obrigação de 

fiscalizar todos os atos do executivo e legislativo para o melhor 

andamento dos trabalhos, ofertando assim uma melhor qualidade de vida 

aos munícipes e consequentemente os profissionais nas mais diversas 

áreas sejam mais respeitados e valorizados. E por fim desejou uma boa 

noite aos presentes. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

Inicialmente saudou os presentes, os ouvintes da radio, em seguida 

relatou assuntos referentes a Comissão Processante instaurada em 

desfavor do senhor Gean Carlos Volpato na qual preside, relembrou que 

por decisão judicial o mesmo não foi julgado junto com outros Edis 

conforme havia sido instaurado em outra Comissão, relatou ainda que 

todo os trabalhos da comissão visam oportunizar aos Nobres Edis a 

garantia de proferirem uma decisão, lembrou ainda que o plenário por 

meio da sessão de julgamento cassou o mandato de cinco vereadores, já 

que dois haviam renunciados. Voltou a lembrar de que nesta quinta-feira 

poderá ser realizada mais uma sessão de julgamento, na qual os senhores 

Jaime Dutra, José Odair Gallo, José Roberto Alves, Mário Gomes e 

Moacir Aparecido de Andrade serão julgados pelo plenário. Voltando para 

a Comissão na qual é presidente, relatou que o senhor Gean Carlos 

Volpato será ouvido no dia de amanhã e as testemunhas do mesmo no dia 

seguinte, ambos no plenário desta Casa de Leis, conforme cronograma. 

Convidou a população para acompanhar os trabalhos desta Comissão 

nestes dois dias, lembrou ainda que o senhor Gean Carlos arrolou duas 

testemunhas, os senhores Leandro Peres de Matos e Junior Mochi, 

ambos tem a prerrogativa e devem ser ouvidos conforme a sua 
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disponibilidade, em local e data a ser marcado pelos mesmos, sendo que o 

senhor Leandro Peres que será ouvido no dia de amanhã conforme 

combinado. Quanto ao deputado Junior Mochi, foi feito a tentativa de 

intimá-lo na semana passada, mas não houve êxito, mas a Comissão estará 

fazendo uma nova tentativa e certamente ira intimá-lo com data, hora e 

local a ser acordado entre as partes. Após o encerramento das oitivas 

das testemunhas será aberto um prazo de cinco dias para apresentação 

das alegações finais por parte dos acusados, e na sequência a Comissão 

Processante entregará em mãos ao Presidente desta Casa de Leis, o 

relatório final, entende que no prazo de mais ou menos quinze dias o 

processo estará se encerrando, lembrando ainda que em relação ao prazo 

está tudo bem tranquilo. Quanto a questão dos dentistas este Nobres 

Edil dá total apoio, pois o seu partido sempre esteve do lado visando 

melhorias das classes. Entende ainda que os munícipes não merecem a 

atual situação que se encontra quanto aos fatos acontecidos nesta Casa 

de Leis, como naviraiense que é a situação é muito triste e delicada, 

entende ainda que como vereador suplente, foi convocado a assumir uma 

cadeira e ainda a trabalhar em uma Comissão Processante, mas mesmo 

assim estamos conseguindo cumprir as nossas respectivas funções com 

êxito e justiça, diz ainda acreditar muito no poder judiciário, no mistério 

público. No seu ponto de vistas, os Nobres Edis que hoje compõem esta 

Casa de Leis, estão se empenhando muito, apresentado suas proposições 

e fiscalizando o executivo, mas o assunto predominante nesta Casa é a 

possível cassação dos vereadores acusados. Entende ainda que os Nobres 

Edis no exercício de suas funções, deve buscar informações quanto ao 

que esta sendo averiguado na gerência de saúde para se posicionar diante 

soa fatos e posteriormente tomar as devidas providências como 

vereador. Pede ainda que os munícipes tenham um pouco de paciência, 

pois diante dos fatos concretos os Nobres Edis deverão se posicionar e 

ainda não podem pecar por omissão, não entende ainda que como a 

Câmara chegou até a situação que o processo criminal descreve e 

ninguém sabe de nada e também não viu nada, logo houve omissão sim.  E 

por fim desejou uma boa noite a todos.  
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Nada mais a tratar na presente sessão, o Senhor Presidente deu por 

encerrada, e para constar em ata, eu, Márcio André Scarlassara, 

primeiro secretário, lavrou 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 seis dias do mês de abril do 

ano de dois mil e quinze.  


