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ATA DA 18a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01/06/2015 

 

Ao primeiro dia do mês de junho 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, Alexandre 

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

Márcio Albino, Luiz Carlos Garcia e Josias de Carvalho, foi constatada a 

ausência do vereador Deoclécio Ricardo Zeni. 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. Foi 

apresentado Ofício n° 80/GAB/GEMED/2015 de autoria do senhor Ciro José 

Toaldo, Gerente Municipal de Educação, encaminhando os Pareceres do 

Conselho do Fundeb, extratos bancários bem como, balancetes de aplicação 

dos 60% e 40% dos Recursos do Fundeb, referente aos meses de 

janeiro/fevereiro/2015. Foi apresentado Ofício nº 01/2015 de autoria do 

Senhor José Roberto Pinheiro, Presidente do Diretório Municipal do Partido 

dos Trabalhadores, indicando o Vereador Luiz alberto ávila Silva Júnior, como 

líder do Partido dos Trabalhadores nesta Casa de Leis. Foi apresentado 

correspondência de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato, 

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Resolução n° 02/2015 de  

sua autoria. 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 10/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Declara de Utilidade Pública Municipal o Conselho da Comarca de 

Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul. 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 16/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a cessão de área de terras, em regime de comodato para 

a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Naviraí (Cooaf-Nav) em local e 

período que menciona para instalação do Mercado Municipal, dando outras 

providências, em Regime de Urgência. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em discussão o Regime de urgência. Logo após colocou em votação o 

Regime de urgência, que foi rejeitado com voto dos Vereadores: Dejalma 
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Marques de Oliveira, Márcio albino, Antonio Carlos Klein, Josias de Carvalho, 

Donizete Nogueira Pinto, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Luiz Carlos Garcia, 

Claudio Cezar Paulino da silva e Manoel Messias de Assis. Em seguida 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 17/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do artigo 1° da Lei n° 1.905 de 09 de dezembro de 

2014, que “Autoriza a doação de área de terras, medindo 4.163,79m², 

incrustada na Quadra H, localizada no Jardim Paraiso, Distrito Industrial, 

para a empresa J. R. Campanholi & Cia Ltda-ME”, 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 Lei nº 18/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Aprova o Plano Municipal de Educação do Município de Naviraí/MS, e 

dá outras providências, em Regime de Urgência. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão o Regime de urgência. Logo após colocou em 

votação o Regime de urgência, que foi rejeitado com voto dos Vereadores: 

Dejalma Marques de Oliveira, Márcio albino, Antonio Carlos Klein, Josias de 

Carvalho, Donizete Nogueira Pinto, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Luiz Carlos 

Garcia, Claudio Cezar Paulino da silva e Manoel Messias de Assis. Em seguida 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 das Moções, Requerimentos e Indicações: 

 

Requerimento nº 57/2015 de autoria do Vereador Antonio 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, requerendo que sejam prestadas informações dos motivos 

pelos quais não foi feito o asfalto da Rua Imigrantes, no trecho entre a Avenida 

Bataguassú e a Avenida Fátima do Sul, bem como na Avenida Fátima do Sul, no 

trecho dos fundos da Agesul. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo 

após, pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Indicação nº 143/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor João Grandão, Deputado 
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Estadual, indicando que seja destinada uma Emenda Parlamentar para a 

viabilização da compra de 1 (um) caminhão basculante ao município de Naviraí 

para atender a demanda do Núcleo de Agricultura e Pecuária da Gerência de 

Desenvolvimento Econômico. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 144/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente 

Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja feita a demarcação para 

estacionamento de motos em frente a Escola Municipal José Martins Flores, e 

também em frente ao Centro Integral de Educação Infantil (CIEI) Professora 

Zenaide Nunes dos Santos, ambas situadas no Bairro Sol Nascente. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 145/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Carlos Barbosa, 

Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que seja encaminhado um 

requerimento destinado a Secretaria de Obras do Estado, para que seja feita a 

recuperação asfáltica e a sinalização da MS-141, prolongamento da Avenida 

Amélia Fukuda até a BR-163. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 146/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; 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 que seja viabilizado, com urgência, a colocação 

de areia no parque da pré-escola Centro Integrado de Educação Infantil- CIEI 

Sonho de Criança. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 147/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira; expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente 

Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja destinado um espaço 

exclusivo de no mínimo 5 (cinco) metros, para estacionamento de bicicletas em 

frente as bicicletarias do centro da cidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 148/2015 de autoria dos Vereadores Marcio Albino e Josias 

de Carvalho; 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 verificado um terreno baldio ao final da 



 4 

Avenida Caarapó que se encontra com um grande buraco e que sejam tomadas as 

medidas adequadas. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 149/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara; 
expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que sejam revitalizados os 

trevos de acesso de Naviraí tapando os buracos, e também pintando os meios-

fios, as araras e os tucanos que são cartões postais de nossa cidade. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 150/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias de Oliveira 

e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor João Henrique de Abreu, 

Gerente de Relações Institucionais com Estados e Municípios - OI MS, indicando 

a instalação de telefone público no Assentamento Juncal, pois o existente está 

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

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 152/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato; 
expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que seja realizada a construção da ponte sobre o 

rio Tejuí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 15/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto; expediente endereçado ao Reverendíssimo Senhor Dom Ettore Dotti, 

Bispo da Diocese de Naviraí, apresentando as nossas condolências pelo seu 

falecimento da Senhora Maria Macetti, ocorrido em Gorlago, província de 

Bergamo, na Itália, no dia 25 de maio do corrente ano. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada.  

 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Resolução nº 06/2014 de autoria do Legislativo Municipal, que 

em súmula: Anulação da eleição da Mesa Diretora realizada em 05/08/2013 

para o período legislativo 2015/2016. Foi apresentado Parecer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação favorável a aprovação do referido Projeto. Em 
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seguida foi colocado em discussão o referido Projeto. Logo após colocou em 

primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 07/2015 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 pela Lei Complementar n° 167 de 11 de fevereiro de 2015, 

e dá outras providências. 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 

discussão o referido Projeto. Logo após colocou em primeira votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O SENHOR CIRO JOSÉ TOALDO: 

Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e as autoridades, 

iniciou relatando assuntos referentes a elaboração do Plano Municipal de 

Educação-PME, plano este que se encontra alinhado nas vinte metas com o 

plano nacional e plano estadual, lembrou ainda que a aprovação deste plano 

tem data a ser cumprida conforme consta no Art. 8º do Plano Nacional de 

Educação que é de um ano, logo até o dia vinte e quatro, todos os municípios 

deverão ter os planos municipais sancionados pelas respectivas Câmaras de 

Vereadores. Em seguida fez um breve histórico do Plano Municipal de 

Educação, sendo que o mesmo teve o seu início em março e posteriormente a 

Comissão foi formada sob a coordenação da professora Carmen Lúcia, 

presidente do Conselho Municipal de Educação, inúmeras reuniões foram 

feitas visando o estudo e discussões dos temas propostos, sendo formadas 

posteriormente quinze subcomissões, cada uma com um coordenador e sua 

equipe, para discutirem, estudarem e alinharem as vinte metas propostas pelo 

Plano Nacional e Plano Estadual. Lembrou ainda que as quinze subcomissões 

muito se empenharam para estudar e dar a devida visibilidade necessária às 

vinte metas propostas pelo Plano Nacional, em seguida enfatizou que o Plano 

Municipal de Educação não pertence somente a rede municipal de ensino e sim 

a todo o município de Naviraí, sendo assim a construção do Plano Municipal foi 

feita por diversos segmentos da educação, sempre ouvindo, discutindo e 

aprovando o melhor para o nosso município, contando inclusive com a presença 

do Nobre Edil Márcio Albino que fez parte de uma subcomissão nos estudos 

realizados. Sendo assim o Plano Municipal de Educação é oriunda de uma 

construção coletiva, onde a análise e a discussão estiveram presentes 

observando a necessidade de cada nível, de cada etapa do ensino em nosso 
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município, visando à consolidação das politicas públicas e da educação 

almejadas pelos cidadãos naviraiense que foram estabelecidas neste Plano, 

fazendo parte das ações em prol de uma educação de qualidade e em busca da 

excelência.  Lembrou ainda que a discussão do Plano Municipal de Educação foi 

levada, sob a coordenação de gestores e coordenadores pedagógicos, a todas 

as escolas de Naviraí, sendo municipais e estaduais onde foram colhidos 

diversos posicionamentos visando a confecção do Plano Municipal. Relatou 

ainda que nos dias quatorze e quinze de maio nas instalações da UNIESP, foi 

realizado o seminário com a participação de mais de duzentos representantes 

dos diversos segmentos educacionais de nosso município, que após a 

sistematização e as devidas correções, se apresenta o Plano Municipal de 

Educação que hoje no período da manhã foi entregue ao chefe do executivo 

municipal e posteriormente encaminhado a esta Casa de Leis visando a sua 

tramitação legal, ainda lembrou que o nosso município esta entre os dois por 

cento dos municípios brasileiros que já estão com o Plano Municipal de 

Educação pronto por inteiro, agradeceu todos que de uma maneira ou outra 

contribuíram para o sucesso e realização deste Plano Municipal, que com 

certeza irá nortear a educação em nosso município por anos. Entende ainda 

que são duzentas e quarenta e sete páginas contidas neste Plano Municipal, 

páginas estas de sonhos e que buscam a excelência e a qualidade para a 

Educação Naviraiense. E por fim relembrou um pensamento do ilustre Paulo 

Freire, que disse: “não é no silêncio que os homens se fazem, mas é na palavra, 

no trabalho e na ação reflexiva”. Pediu aos Nobres Pares que olhem para o 

Plano Municipal de Educação com muito carinho, já que os envolvidos muito se 

empenharam para a realização do mesmo. E finalizou desejando uma boa noite 

a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

De início saudou os presentes, os ouvintes, os companheiros do PT, e 

demais autoridades. Elogiou a explanação do gerente Ciro José Toaldo e 

comprometeu-se a dar maior dedicação e atenção, em menor tempo possível 

para a apreciação e aprovação do Plano Municipal de Educação, valorizando 

assim as comissões e o conselho que arduamente trabalharam para este plano 

se concretizasse. Agradeceu os dirigentes do Partido dos Trabalhadores pela 

indicação deste Nobre Edil como representante do partido nesta Casa de 

Leis, com anuência e apoio do vereador Josias de Carvalho, se comprometendo 

a honrar a confiança que lhe foi conferida. Relatou que as redes sociais 

quando utilizada para o bem, trás inúmeros benefícios a todos, inclusive 

recebeu a momentos, uma mensagem referente ao problema do orelhão 

instalado no Assentamento Juncal, onde a senhora Goreth do Procon nos 

relatou que se já existe um orelhão instalado na localidade, seu funcionamento 
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poderá ser cobrado e resolvido pelo Procon com facilidade. Já no evento onde 

esteve representando esta Casa de Leis o simpósio da pré-colheita de soja e 

milho, evento organizado pela Copasul contando com a participação de 

produtores de todo estado, evento este enriquecedor, que traz inúmeros 

conhecimentos e situações até então não observadas, em seguida comentou a 

proposição apresentada pelo vereador Alexandre Orion, onde solicita a 

reforma da ponte velha do Tijuí, ressaltou ainda o empenho do governo 

municipal quanto a questão de escoamento da produção, onde três pontes já 

foram reformadas em estradas vicinais, sendo que duas delas é de concreto 

armado, sendo as primeiras confeccionadas pelo município em toda sua 

história. Relatou ainda assuntos relativos ao movimento lançado aqui nesta 

Casa de Leis na semana passada, sendo o combate à corrupção e pela ética na 

política, sendo o assunto do momento em todo País e com maior intensidade 

nesta Casa de Leis devida a situação que a mesma se encontra atualmente, 

lembrou ainda que este movimento teve início após as investigações 

apresentadas pela Operação Atenas, lembrou ainda que os treze vereadores 

que ocupam as cadeiras atualmente, não fizeram qualquer esforço e também 

não contribuíram politicamente falando para que a Operação Atenas 

acontecesse, pois os Nobres Edis que hoje aqui se encontram estavam 

tocando suas respectivas vidas normalmente, até que foram convocados para 

assumirem suas cadeiras nesta Casa de Leis diante dos fatos apresentados 

pela deflagração da Operação Atenas e ao assumirem receberam as 

incumbências de reorganizarem o Legislativo Municipal, trabalhos estes 

árduos que fazem parte das atribuições do vereador, entende ainda que os 

munícipes devem cobrar dos Nobres Edis que hoje os representa, sendo que 

os mesmos se encontram com seus respectivos gabinetes abertos e a 

disposição para sempre buscarem o melhor para Naviraí, seja em qual esfera 

for, pois os Nobres Edis têm os contatos com os seus respectivos deputados 

estaduais e condições de agilizarem melhorias e emendas parlamentares para 

o nosso município, citou como exemplo o deputado João Grandão que atua 

junto a este Nobre Par e Edil Josias de Carvalho. Agora falando das diárias, 

relatou que a mesma não se justifica por si só, logo o recurso encaminhado a 

um servidor público é no sentido de dar condições para que o mesmo exerça a 

sua função oficialmente fora do município, sendo condições de pouso, 

alimentação e trânsito na localidade e com certeza a atual composição do 

legislativo está utilizando estas diárias neste sentido, jamais pensando em 

diárias como complementação salarial, tanto é verdade que as diárias foram 

até reduzidas e os mesmos estão à disposição no portal da transparência e 

pede que os munícipes acompanhem as ações financeiras desta casa de Leis e 

consequentemente dos Nobres Pares. Relatou ainda que este Nobre Par 

realizou neste ano cinco viagens utilizando das diárias, sendo uma delas a 

Brasília junto do Chefe do Executivo municipal em busca de recursos para o 
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nosso município e as outras quatro vezes em serviço da Comissão Processante, 

sendo duas delas junto ao Edil Luiz Carlos Garcia para a realização de 

intimações e as outras duas vezes para ouvir o deputado Junior Mochi, 

também acompanhado do Edil Donizete Nogueira Pinto. E por fim convidou 

toda população para que de perto acompanhem os trabalhos do legislativo, 

entende ainda que qualquer profissional só desenvolverá um bom trabalho se 

realmente gostar daquilo que esta fazendo, logo quem tem o gosto pela 

política, deve se filiar a um partido político e posteriormente chegar até a 

esta Casa de Leis e defende os interesses dos munícipes, fazendo a 

verdadeira política, inclusive com debates qualificados nesta Casa. E finalizou 

desejando uma boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO: 

Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e agradeceu a 

presença dos professores, relatou que o gasto de quatro mil e seiscentos 

reais se deve aos oito meses de trabalhos intensos nesta Casa de Leis e não 

em três meses, como um certo senhor havia relatado na semana passada. 

Agradeceu o empenho de todos que trabalharam em prol da elaboração do 

Plano Municipal de Educação e considera que com uma Educação de qualidade, 

o Brasil irá avançar muito, necessidade esta urgente para que tenhamos um 

futuro promissor aos descendentes e a nós mesmos. Relatou ainda que 

recebeu uma mensagem em rede social que dizia “não dá para acreditar mais, 

salário mensal para fazer nada”, justificou que esta pessoa foi muito infeliz 

com esta frase escrita, pois desde outubro de dois mil e quatorze, este 

Nobre Par tem trabalhado e muito, em seguida pediu respeito aos Nobres 

Pares, que verifiquem antes de escrever algo que não procede, não generalize 

as situações, entende que é vereador e está trabalhando em prol dos 

munícipes e ainda não pode ser comparado com alguns vereadores que nada 

acrescentam em seus mandatos, como têm muitos por ai, não representando 

os verdadeiros anseios da população que o elegeram. Ainda relata que se tem 

prestígio hoje é porque trabalhou e conquistou com muito suor e dedicação, 

são anos de trabalho intenso com muita responsabilidade e honestidade, 

entende ainda que o que importa é a família, ética, caráter e fé em Deus, 

sendo assim quem fez coisas erradas deve pagar sim e pagará aqui mesmo na 

terra. E finalizou desejando uma boa noite aos presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA: 

 Iniciou saudando os presentes, os ouvintes da rádio e iniciou 

comentando assuntos relativos a proposição que envolve os proprietários de 

bicicletas e veículos quanto o seu estacionamento seguro na região central da 
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cidade, logo a disponibilização destes locais é de suma importância aos 

ciclistas. Quanto a outra indicação endereçada ao deputado Barbosinha, que 

pede a reforma e sinalização da MS 141, prolongamento da Avenida Amélia 

Fukuda até a BR 163. Finalizou desejando uma boa noite.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO: 

Inicialmente saudou os presentes, os ouvintes da rádio Cultura AM em 

especial as autoridades da Educação neste município, iniciou justificando as 

duas viagens feitas até a capital, onde foi em busca de recursos para o nosso 

município junto aos deputados que compõe a sua base, lembrou ainda que os 

munícipes devem acompanhar de perto os trabalhos de cada vereador, 

inclusive tendo no portal da transparência, disponibilizado no site desta Casa 

de Leis, mais uma ferramenta para avalizar os Nobres Edis, no seu 

entendimento esta Casa de Leis está no caminho certo, prova disso é a 

confiabilidade que a mesma esta tendo e os valores consideráveis que em 

caixa temos hoje, situação está não vista anteriormente. Em seguida 

tranquilizou a senhora Carmen Lúcia da Educação, prometendo empenho e 

agilidade quanto à aprovação do Projeto Municipal de Educação, ainda 

agradeceu a oportunidade de poder fazer parte da confecção deste plano, que 

perpetuará por dez anos. E por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

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 ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e 

quinze.  


