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ATA DA 14a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04/05/2015 

 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e quinze, às 19horas 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. Ofício n° 59/14/GAD de autoria do Senhor 

Adilson Nunes Jardim, Gerente de Administração, solicitando a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei n° 26/2014, que “Altera a redação do artigo 1° 

da Lei n° 1.664, de 16.10.2012, que “Autoriza a doação de área de terras com 

4.037,88m², localizada no Distrito Industrial denominada Lote 03 da Quadra 

“R”, para Lenilson Paulino”. 

 

 

Apresentação das Moções, Requerimentos e Indicações: 

 

Requerimento nº 53/2015 de autoria do Vereador Márcio albino e outros 

Edis, expediente endereçado à Senhora Célia Regina de Melo Costa, Líder 

Regional de Atendimento da Energisa, requerendo uma justificativa pelo 

aumento na conta de energia dos moradores da cidade de Naviraí, tendo em 

vista que uma grande quantidade desses receberam a sua conta com a quantia 

dobrada comparada a valores anteriores. O Senhor Presidente colocou em 

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

requerimento apresentado.  

 

Requerimento nº 54/2015 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, requerendo que seja feito um levantamento 

e encaminhado a esta Casa de Leis, com os dados referentes ao número de 

servidores da Educação que ainda não participaram do Profuncionário, tendo 

em vista a concessão de adicional salarial recentemente concedido pelo 

Executivo e aprovado pela Câmara. O Senhor Presidente colocou em votação 



 2 

e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento 

apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 30/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques 

de Oliveira, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, solicitando informações sobre quantos espaços 

existem no Município destinados para a criação de praças e se existem 

projetos para construção das mesmas. O Senhor Presidente colocou em 

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

apresentado.  

 

Indicação nº 99/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado à Senhora Maria Gorete dos Santos, Diretora 

Executiva do Procon, indicando a inserção de placa indicativa na sede do 

Procon e atualização do endereço no site. 

 Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 100/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Senhor Vorley Tadeu Xavier da Silva, Gerente de 

Núcleo de Apoio a Gestão, indicando a inserção de placa indicativa na sede da 

Vigilância Sanitária. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 101/2015 de autoria do Vereador Cláudio Cezar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que 

seja viabilizado o asfaltamento nos seguintes endereços: Rua dos Imigrantes, 

trecho que compreende atrás da Agesul; e Avenida Fátima do Sul, do lado da 

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

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 102/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado à Gerência de Saúde, indicando que a 

Gerência Competente destine outro espaço para pacientes que aguardam o 

transporte para outras cidades reservando uma sala de espera no mesmo local 

da Gerência de Saúde. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 103/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Senhor Badih Selem, Gerente Municipal de 
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Vigilância em Saúde, indicando que seja efetuado exames laboratoriais para 

ver o nível de contaminação da água fornecida a população residente nas 

imediações do "Cinturão Verde", devido a represa existente próximo ao local. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 104/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Senhor Badih Selem, Gerente Municipal de 

Vigilância em Saúde, indicando a este núcleo que seja passado inseticida 

contra o mosquito da dengue no “Cinturão Verde de Naviraí”, que se localiza 

perto do Presídio de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 105/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, 

Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, para o Senhor Flávio 

Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito 

o cascalhamento e a limpeza das ruas do bairro Eldorado. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 106/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Jaime Elias 

Verruck, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente, indicando que seja implantado em Naviraí, um Escritório Regional 

do IMASUL- Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 46/2014 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras medindo 1.066,99m², incrustada 

na Quadra “R”, localizada no Jardim Paraiso, Distrito Industrial, para a 

empresa Marques & Donati Ltda-ME. Foi apresentado Parecer das Comissões 

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

Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos favoráveis a aprovação do 

referido projeto. O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão 

o referido projeto. Em Seguida o Senhor Presidente colocou em primeira e 

única votação, que foi aprovado por unanimidade.  
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Projeto de Lei nº 11/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016, e 

dá outras providências. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

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

favoráveis a aprovação do referido projeto. O Senhor Presidente colocou em 

primeira e única discussão o referido projeto. Em Seguida o Senhor 

Presidente colocou em primeira e única votação, que foi aprovado por 

unanimidade.  

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA: 

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

relatou que todas as proposições apresentadas por este Nobre Par nesta 

sessão são de suma importância visando o bem estar dos munícipes. Relatou 

ainda que nesta semana a deputada mais votada no ultimo pleito, a senhora 

Tereza Cristina esteve fazendo uma visita ao nosso município, visitou as obra 

das futuras instalações do Corpo de Bombeiros, com a presença do 

comandante Moreira e todo grupamento, onde na ocasião prometeu trazer 

para o nosso grupamento um caminhão pipa e se possível ainda neste ano, 

também visitou os futuros policiais, sendo que oitenta deles permanecerão em 

nosso município e se comprometeu em ajudar na segurança do nosso município, 

acompanhou ainda a pavimentação asfáltica do bairro Tarumã, visitou ainda a 

sede do hospital onde destinou verbas de sua emenda parlamentar no 

montante de duzentos e cinquenta mil reais visando a compra de equipamentos 

para melhor atender os munícipes, mostrando que a referida deputada tem 

atuado constantemente em nosso município. Comentou ainda em relação a 

indicação que menciona o cinturão verde e o presídio, região produtora do 

nosso município e entende que esta Casa de Leis não poderá ser omissa quanto 

a contaminação que acontece naquela região.  E por fim disponibilizou o seu 

gabinete para os munícipes e desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS KLEIN: 

 Iniciou relatando assuntos relativos aos bairros Varjão e Vila Nova, 

representados aqui pelos presidentes Marin e Geovani respectivamente, 

bairros estes que carecem de praças, quadras poliesportivas e campo de 

futebol visando oferecer lazer a população, apesar do imensurável esforço 

por parte dos presidentes de bairro junto ao chefe do executivo e outros.  

Entende ainda que todos os bairros necessitam de uma atenção especial por 
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parte do executivo municipal, quando se trata de lazer, inclusive tem bairros 

que já estão com a área em mãos faltando somente a construção da praça, 

como é o caso do Jardim Paraíso, sendo assim este Nobre Edil prometeu 

cobrar e estudar junto com ao executivo, com intuito de amenizar esta 

situação. Já na Comissão onde atua como Presidente, relatou assuntos 

referentes ao andamento dos trabalhos da Comissão Processante em desfavor 

dos senhores José Odair Galo, Moacir Aparecido de Andrade, Jaime Dutra, 

Mário Gomes e José Roberto Alves, relatou que os trabalhos da Comissão tem 

previsão para conclusão na primeira semana do mês de junho, relatou ainda 

que na próxima sexta-feira será interrogado todos os denunciados, na 

próxima segunda-feira, dia onze o promotor será ouvido e no dia doze o 

delegado da policia federal e mais dois cidadãos, ambos como testemunha da 

denúncia. E as testemunhas arroladas pela defesa serão ouvidas nos dias 

dezenove e vinte de maio, se não houver nenhum empecilho para ouvir as 

testemunhas a fase de instrução da cassação tem previsão de encerrar no dia 

vinte e cinco de maio, e a partir do dia vinte e seis a comissão fará o parecer 

final e entregará ao Presidente desta Casa de Leis que marcará a data visando 

a realização da sessão de julgamento, provavelmente marcada para a primeira 

semana do mês de junho. Lembrou ainda que foi dado o prazo para ampla 

defesa aos denunciados conforme instrui o Decreto Lei nº 210, e na data de 

hoje se encerra o prazo para a apresentação da defesa previa por parte dos 

denunciados, como a Comissão optará pelo prosseguimento da denúncia, os 

trabalhos estão sendo executados corretamente e com certeza serão 

entregues ao Presidente para que os vereadores julguem pela cassação ou não 

dos acusados, lembrou ainda que não é o vereador Antônio Carlos Klein quem 

cassa os vereadores denunciados, este Nobre Edil esta apenas cumprindo as 

determinações legais das denúncias ofertadas pelo Ministério Público e a 

Polícia Federal. E por fim desejou uma boa noite aos presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO: 

 Saudou os presentes, os ouvintes da radio e relatou que faz o uso da 

tribuna para ratificar que se esta hoje como vereador é devido aos poderes 

que o povo lhe outorgou, logo entende que é funcionário do povo e a eles lhe 

deve enorme satisfação, pois é o legítimo representante do povo. Relatou 

ainda estar muito indignado diante da situação que os docentes do estado 

vizinho estão passando neste momento, os governantes do Paraná não está 

respeitando esta valorosa classe, classe está formadora de opiniões e 

construtora de cidadãos de bem, que neste momento estão sendo 

massacrados e discriminados, entende ainda que o dialogo é o caminho para o 

senso comum, o tempo da imposição e da brutalidade já acabou, estamos 

vivendo um período de democracia, entende ainda que é dever dos 

representantes do povo a busca do melhor pra a população, logo esta junto a 
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classe docente de Naviraí, que neste dia mostra solidariedade e apoio aos 

docentes Paranaenses. E por fim desejou uma boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

De início saudou os presentes, os ouvintes e agradeceu o companheiro 

de partido Josias de Carvalho pela cedência do tempo, relatou que junto aos 

Nobres Edis estiveram no dia de hoje no bairro Ipê, para ser mais exato na 

divisa dos bairros Odércio de Matos e Ipê, onde foi assinada a ordem de 

serviço visando a drenagem asfáltica e instalação de calçada ecológica em 

todo bairro, obra esta orçada em sete vírgula cinco milhões de reais oriunda 

do financiamento das obras do PAC-Governo Federal / Governo da presidente 

Dilma Roussef, governo este municipalista que entende que é nos municípios 

que a população encontra as maiores dificuldades e lhes proporcionam 

constantemente estas melhorias, parabenizou ainda o prefeito e seus 

gerentes que também contribuem para edificação destas obras. Relatou ainda 

assuntos relativos às duas emendas parlamentares no valor de vinte mil reais, 

ambas do deputado Amarildo Cruz, destinada ao projeto Reviver dirigida pelo 

pastor Duanir, que em suam atende crianças do nosso município e a Casa Lar 

Santo Antônio dirigida pelo senhor Hélio Geromini, que atende 

aproximadamente vinte idosos, destinando a verba para a aquisição de 

mobiliários. Entende ainda que o papel do vereador é fiscalizar, legislar e 

também contribuir buscando recursos, visando sempre à melhoria de 

interesse comum. Mostrou se muito indignado com o governo do estado do 

Paraná quanto a situação dos docentes, pois está muito claro e nítido que o 

governo paranaense não tem a capacidade de fazer gestão, não é capaz de 

dialogar com a categoria, neste caso, os docentes que são fundamentais para 

a formação de cidadãos, professores estes que dedicam suas vidas com 

objetivo de capacitarem as pessoas lhes ofertando a possibilidade de 

tornarem cultas e formadas cientificamente, que no estado vizinho estão 

sendo tratados como marginais porque estão em busca de seus direitos, 

governo que teve a capacidade de colocar mil e quinhentos policiais diante do 

prédio da governadoria com intuito de impedir a entrada e a manifestação 

pacífica da classe dos docentes, entende ser muito grave a maneira como a 

classe docentes foi impedida de adentrar na Casa do Povo, lembrou ainda que 

o governador do Paraná, o senhor Beto Richa esteve aqui em Naviraí 

discursando em favor do nosso atual governador, o senhor Reinaldo Azambuja, 

e espera com muita ansiedade que o governador do nosso estado não tome 

como exemplo as atitudes tomadas pelo senhor Beto Richa quanto ao trato 

com os educandos, isto é sem diálogo e considerando a classe docente como 

marginais, e por fim pediu muito respeito a todos os docentes e desejou uma 

boa noite. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO: 

Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da radio Cultura e em 

seguida agradeceu o governador do estado onde na semana passada estiveram 

juntos em Itaquiraí no lançamento de obras e também junto ao deputado 

Onevan de Matos e o governador, ficou acertado que a caravana da saúde 

estará visitando muito brevemente o nosso munícipio, sendo a quinto município 

a ser comtemplada por estes préstimos, lembrou ainda que toda a 

aparelhagem utilizada pela caravana nas cirurgias ficará de posse do 

município, como ultrassom, mamografia e outros. Ainda esclareceu a sua 

ausência no dia primeiro de maio em um evento promovido pelo senhor 

Apolônio, onda na mesma data teve um compromisso agendado anteriormente. 

Pediu ainda um pouco de paciência quanto a atuação mais assídua deste Nobre 

Par e prometeu que após o encerramento das Comissões Processantes muito 

trabalhos em prol dos munícipes estão por vir. E finalizou desejando uma boa 

noite. 

 

 

 

 

 

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 quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e 

quinze.  


