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ATA DA 22a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/06/2015 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 19 horas, 

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, Manoel Messias de Assis, Claudio 

Cezar Paulino da Silva, Márcio Albino, Luiz Carlos Garcia, Josias de Carvalho, 

Deoclécio Ricardo Zeni e Alexandre Orion Reginato. 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. Em seguida 

foi colocada à disposição ata da vigésima primeira sessão ordinária, realizada 

em vinte e dois de junho do corrente.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Pedido de Informação nº 37/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira 

Pinto, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, solicitando que seja informado qual o andamento do Projeto de Lei 

que regulamenta o incentivo financeiro variável por desempenho de metas aos 

servidores das Equipes, assegurando assim o amparo legal para o pagamento das 

gratificações constantes no PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade), objetivando o cumprimento de metas para melhorar e reorganizar 

as Unidades de Saúde, resultando em melhor atendimento da população e 

valorização dos servidores. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse o pedido de informação apresentado. 

 

Requerimento nº 61/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros 

Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, requerendo que o Poder Executivo se manifeste com relação ao 

Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada firmado com a Empresa de 

Saneamento de Mato Grosso do Sul S/ASanesul, no sentido de informar a esta 

Casa de Leis, se há interesse por parte da Administração de manter o contrato 

ou se será realizado um novo processo licitatório, para que outras empresas 

possam ingressar na disputa pela prestação de serviço, tendo em vista que o 

prazo de concessão findar-se-á esse ano. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 
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Requerimento nº 62/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

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, requerendo que seja informado quais as 

providências estão sendo tomadas com relação a Indicação nº 125/2014, datada 

do mês de março daquele ano, tendo em vista que foi respondido a esta Casa de 

Leis, através da Comunicação Interna nº 045/2014- NTM, que já estava em 

processo de licitação. Dada a relevância existente em prover a colocação de 

placas com nome das ruas em todas as ruas do Município não identificadas, bem 

como, seja feito um levantamento das casas e edificações que não possuem 

número, pedimos que haja uma nova manifestação por parte do Poder Executivo, 

informando se já houve o referido processo licitatório, citado à época, e qual a 

previsão para a instalação das placas. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Indicação nº 185/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente 

Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja viabilizada a instalação de 

semáforos, com urgência, nos seguintes cruzamentos: Avenida Bataguassú com 

Avenida Dourados, próximo a Câmara Municipal; Rua Alagoas com Avenida 

Amélia Fukuda; Avenida Weimar Gonçalves Torres com a Rua México, e demais 

cruzamentos críticos da cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 187/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, 

expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, com providências para a Senhora 

Maria Alice Correa de Oliveira , Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza 

Urbana, para ao Senhor Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal 

de Esporte e Lazer, indicando que seja viabilizada a limpeza do campo de 

futebol localizado no bairro Jardim Paraíso, bem como seja realizado o plantio 

de grama no referido local. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 188/2015 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Claudio Cezar Paulino da Silva, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando a realização 

do "Projeto Comunidade em Ação" na Vila Industrial, com a disponibilização de 
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todos os serviços oferecidos pelas Gerências da Prefeitura no menor prazo 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 189/2015 de autoria dos Vereadores Manoel Messias de Assis, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que sejam estendidos os benefícios da 

construção das casinhas dos moto-taxistas também aos taxistas. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 190/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

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 desenvolvido um Projeto de Lei, em 

parceria com os professores e os alunos de nossa cidade, no intuito de 

proporcionar aos cidadãos naviraienses e aos estudantes da rede municipal e 

estadual, mais conhecimento da História do Município por meio de nossas ruas. 

Após a conclusão da pesquisa, poderá ser transformado o Projeto em livro. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 191/2015 de autoria dos  Vereadores Manoel Messias de Assis, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que as atuais casinhas dos moto-taxistas, que 

serão retiradas, sejam utilizadas em pontos de abrigo nas saídas da cidade. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 

 

Indicação nº 192/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva 

expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, com providências para a Senhora 

Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza 

Urbana, indicando que seja viabilizada, com urgência, a limpeza das ruas nos 

bairros Jardim Paraíso e Vila Nova, com a retirada dos galhos e entulhos. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada. 
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Indicação nº 193/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Coronel Carlos 

Sebastião Matoso Braga, Comandante Geral da Polícia Militar Ambiental, com 

cópia para o Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos e 

providências para o Senhor Ismael Carlos Frais Junior, Comandante da Polícia 

Militar Ambiental de Naviraí , solicitando que seja implantado o Projeto 

Florestinha em Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 195/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Senhor Neil Cristian Maxuel, Supervisor de 

Construção e Manutenção da Energisa, com cópia para ao Senhor Dian Cleiton, 

Coordenador de Projetos de Eletrificação Rural da Energisa, indicando que seja 

realizada a extensão da rede de energia da Rodovia Estadual (Estradada da 

Balsinha), em sentido à ponte velha do Rio Tejuí, a fim de atender as 

propriedades da região, com destaque ao Rancho Porteira Véia, de propriedade 

do Senhor Edilson José Rodrigues popularmente conhecido como "Dinho", tendo 

em vista a proximidade da rede existente e o benefício que será alcançado 

pelos proprietários da região. Justificativa: Ao realizar indicação com tal 

finalidade, vislumbra-se a Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

Ordem do Dia 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2015 de autoria do Executivo Municipal, 

que em súmula: Altera a redação do § 3º inciso III, do artigo 102, da Lei 

Complementar n° 063/2006 de 21 de dezembro de 2006, que “Dispõe sobre o 

Código de Obras do Município de Naviraí”, e dá outras providências.  Foi 

apresentado Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; da 

Comissão de Finanças e Orçamento, e dá Comissão de Obras e Serviços 

Públicos, todos favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida foi 

colocado em discussão. Logo após colocou em segunda e última votação o 

referido Projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

  

Projeto de Lei Complementar nº 08/2015 de autoria do Executivo Municipal, 

que em súmula: Altera a redação do artigo 7°, da Lei Complementar n° 

169/2015, de 23 de abril de 2015, que “Dispõe sobre froma de negociação e de 
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pagamento de créditos de qualquer natureza, tributáriop ou não, para com a 

Fazenda Pública Municipal”, e dá outras providências.  Foi apresentado Parecer 

das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; da Comissão de Finanças e 

Orçamento, e dá Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos favoráveis a 

aprovação do referido Projeto. Em seguida foi colocado em discussão. Logo após 

colocou em primeira votação o referido Projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

  

Projeto de Lei nº 19/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: 

Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município de Naviraí, 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 e única votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR PAULINO 

DA SILVA. 

 Saudou a todos, os ouvintes da rádio Cultura e primeiramente agradeceu a 

oportunidade por estar fazendo parte Casa de Leis ao longo destes últimos 

quatro meses, principalmente quanto ao fato de poder representar os munícipes 

naviraienses, cidade esta que habita há mais de quarenta e cinco anos. Ainda 

lembrou que no dia de amanhã estará sendo realizada a sessão extraordinária 

de julgamento e pede que os munícipes acompanharem in loco esta 

importantíssima sessão extraordinário, sessão esta que decidirá os novos rumos 

que a política Naviraiense irá tomar, então pede que todos acompanhem o 

fechamento deste ciclo. Lembrou ainda que os Nobres Edis que aqui se 

encontram hoje, estão com intuito de trabalhar seriamente em prol do nosso 

município e solicita que os munícipes os acompanhem nesta nova investidura e 

finalizou desejando uma boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS. 

 De início agradeceu a presença de todos, os ouvintes da rádio Cultura e a 

imprensa hoje aqui presente. Agradeceu os Nobres Edis que cederam o seu 

tempo para que este Edil possa aqui expor as suas ideias, assim sendo, explicou 
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que o projeto hoje apresentado “câmara mirim” teve inicio em um dos cursos 

que fez junto a alguns vereadores na cidade de Belo Horizonte-MG, no seu 

entendimento o Brasil carece de cultura política, de políticos comprometidos 

com a questão coletiva, principalmente quanto a administração correta do 

dinheiro público, temos hoje presente duas representações evangélicas, sendo 

uma metodista e outra adventista, que trouxeram em suas apresentações 

questões pertinentes ao cotidiano de nossa sociedade, situações que poderiam 

ser diferentes se tivéssemos a cultura política, logo entende que o projeto hoje 

aqui apresentado vai ao encontro na formação de cidadãos comprometidos com 

a sociedade, despertando no jovem o senso crítico diante das mais diversas 

situações, buscando os mesmos para dentro desta Casa de Leis e 

consequentemente os seus familiares, assim toda a sociedade sairá ganhando, já 

que uma grande parte da população estará acompanhando in loco os trabalhos 

dos políticos naviraienses. Entende ainda que os trabalhos da câmara mirim 

nesta Casa de Leis mostrará que a política é para as pessoas honestas e com os 

trabalhos dos vereadores mirins concomitantemente com os Nobres Edis trarão 

bons frutos e esta Casa, conforme já em andamento na Casa de Leis da cidade 

de Belo Horizonte com muito sucesso e participação ativa mirins e Nobres Edis. 

Lembrou que algumas autoridades envolvidas já foram consultadas, sendo o 

Gerente de Educação e Juiz Eleitoral, visando dar autenticidade ao projeto. Em 

seguida relatou que no dia de amanhã será realizada a sessão de julgamento dos 

cinco vereadores e ainda explicou que os suplentes que hoje aqui se encontram 

não foram assuntos negativos da mídia estadual e nacional, não tomaram o lugar 

dos Edis acusados, os acusados estão sendo julgados pelos seus próprios atos 

ou omissão, relatou ainda que as diárias foram só um dos itens apurados 

durante a Operação Atenas, um dos itens que chamou a atenção deste Nobre 

Edil foi que no mesmo dia, um vereador tem setenta litros abastecidos, sendo 

que o tanque do seu veículo tem a capacidade máxima de cinquenta litros, o que 

falar diante deste fato? Ainda explicou que na gestão anterior a verba de 

gabinete era de dois mil e quinhentos reais e quase sempre, a maioria dos Edis 

os consumiam integralmente, sendo que hoje na atual gestão o valor caiu pela 

metade, tendo valor máximo de um mil e duzentos e cinquenta reais.  Este 

Nobre Edil relata que trabalhando em prol dos munícipes consumiu em 

fevereiro, duzentos e setenta e três reais; em março, quatrocentos e seis 

reais; em abril, um mil duzentos e um reais; em maio, quinhentos e cinquenta e 

cinco reais; em junho, setecentos e oitenta e um reais. Pediu que os munícipes 

acompanhem mais de perto as ações dos Nobres Edis, já que tem alguns maus 

informados comparando atual legislatura com a legislatura anterior, situações 

bem diferentes conforme mostrado e relatado por este Edil, na outra gestão 

havia extorsão dos funcionários, extorsão de empresários e até extorsão ao 



 7 

chefe do executivo municipal, entende ainda que os projetos enviados a esta 

Casa de Leis com o objetivo de  atender interesses dos munícipes, serão 

analisados e aprovados, quando os primeiros suplentes assumiram, esta Casa de 

Leis havia contraído uma dívida na ordem de duzentos mil reais e tinha em seu 

caixa um montante de cinquenta e seis reais, e ainda os funcionários efetivos 

estavam um tanto temerosos pois não tinham a certeza de receberem os seus 

salários e encargos no mês de dezembro, e diante dos fatos aqui apresentados 

tem uma minoria dizendo que a Câmara esta igual a o que era antes,  o fato é 

que hoje temos quase um milhão em caixa e Edis responsáveis trabalhando em 

prol dos munícipes naviraienses e diárias podem ser feitas sim, mas sempre 

buscando e trabalhando visando as melhorias dos munícipes naviraienses, sendo 

ilegal as diárias feitas em busca de beneficio próprio, como faziam e foi 

comprovado na gestão anterior. Ainda um indivíduo que até tem uma aceitável 

representatividade junto a comunidade, teve a infelicidade de relatar que na 

gestão anterior os Edis roubavam, mas repassava um pouquinho para nós, tinha 

para todos.  No seu entendimento temos que estar muito conscientes do nosso 

papel com vereador, não podemos fraquejar como os colegas anteriores o 

fizeram, apesar de sermos humanos, mas devemos com certeza é aprender com 

os erros já detectados, informou anda que em breve um site estará informando 

as ações parlamentares deste Nobre Edil, inclusive com detalhamento das 

diárias que assim se fizerem necessárias. E por fim desejou uma boa noite aos 

ouvintes e presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO DA ÁVILA 

SILVA JUNIOR. 

 Saudou a todos, os ouvintes da rádio Cultura e iniciou relatando que estar 

vereador hoje aqui não é fácil, há muita responsabilidade envolvida para aqueles 

que querem fazer um trabalho honesto, como e o caso deste Nobre Edil, relatou 

ainda que não são os treze vereadores que hoje compõe esta Casa de Leis os 

responsáveis pela deflagração da Operação Atenas, todos estavam naquele 

momento trabalhando e zelando pelos próprios interesses até serem 

“convocados” para assumirem urgentemente as cadeiras desta honrosa Casa de 

Leis, sendo os verdadeiros responsáveis, os atos cometidos ou negligenciados 

por parte dos Edis que na época compuseram esta Casa de Leis. Entende ainda 

que no exercício da vereança, apesar de ter as suas próprias convicções e 

ideologias, sempre estará aberto a ouvir as argumentações e discutir, e nesta 

atual Casa de Leis o debate é a sua marca registrada, as Comissões estão 

constantemente se reunindo, discutindo e analisando projetos e propostas  

apresentados pelo executivo e legislativo, trabalhando exaustivamente neste 

sentido, sempre buscando maximizar o acerto em prol dos munícipes 
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Naviraiense, tudo dentro do que compete aos Nobres Pares executarem. Em 

seguida pediu desculpas aos munícipes pela sua exaltação em assuntos não 

pertinentes e que não deveriam ser tratados aqui em plenário, mas diante dos 

fatos não dá para aceitar ser ofendido por conta de ter uma ideologia bem 

definida, foram anos de estudos até obter esta formação política, logo não 

admite ser desrespeitado aqui dentro desta Casa de Leis e fora dela por conta 

desta formação, entende que vive em um País livre e democrático, onde cada 

indivíduo tem o direito de acreditar e defender os seus próprios ideais, relatou 

ainda que as defesas e proposições apresentadas aqui em plenário é fruto de 

intensos estudos tudo dentro de suas convicções e no que acredita ser o 

correto. Observou ainda que a diferença entre os Edis que anteriormente 

compuseram esta Casa de Leis e a atual composição é gritante, não tendo nem 

como comparar as duas gestões, são situações completamente diferente e veio 

aqui a público parabenizar o Presidente Benedito Missias pela tranquilidade, 

transparência e trabalho em equipe na maneira de conduzir esta Casa de Leis, 

sua grande habilidade no trato com a coisa pública, lembrou ainda que no tempo 

certo e dentro da legalidade, os valores que em caixa, após o fechamento do 

balancete anual será devolvido e aplicado pelo executivo onde houver a 

necessidade, que poderá ser opinada pelos Edis desta Casa. Comunicou a 

honrosa missão que recebeu neste último sábado de presidir neste município o 

PT – Partido dos Trabalhadores, partido este que vem frequentando desde 

quando ainda era criancinha e aprendeu a admirar e respeitar cada vez mais 

após anos de estudos e conhecimento de seus ideais, como militante ferrenho 

tem o prazer de presidi-lo neste momento, partido que muito acrescentou nas 

conquistas em favor da população brasileira, principalmente dos trabalhadores. 

Prometeu que em seu mandato com presidente do PT, ouvirá todos e conduzirá 

da melhor maneira possível, sempre buscando o melhor para Naviraí nas mais 

diversas áreas de atuação. Convidou os munícipes para que venham amanhã a 

esta Casa de Leis e acompanhem a sessão extraordinária de julgamento, 

entende que é de suma importância a presença maciça dos munícipes 

naviraienses, pois sem a presença da população não há a razão de existir o 

parlamento, logo a presença dos munícipes é imprescindível. E finalizou 

desejando uma boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO.  

Inicialmente desejou uma boa noite a todos, as mídias que aqui se 

encontram e comentou que com educação poderemos extrair posicionamentos 

relevantes e positivos para os nossos munícipes, ainda disse que devemos 

respeitar o posicionamento de cada pessoa, é humanamente impossível que 
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todos pensem da mesma maneira, mas com discussões sadias e posicionamentos 

bem explicitados, poderemos atingir o bem comum a todos, sendo o nosso 

objetivo nesta honrada Casa de Leis. Em seguida falou que o recesso 

parlamentar está chegando, mas este Nobres Edil continuará trabalhando em 

prol dos munícipes e finalizou convidando a todos para que compareçam amanhã 

para acompanhem de perto a sessão de julgamento, que com certeza dará novos 

rumos a política Naviraiense e desejou uma boa noite aos presentes.  

 

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

Iniciou explicando que foi revogado a liminar que suspendia a sessão 

de julgamento, pois o processo se encontra regular, logo a sessão será realizada 

no dia de amanhã a partir das dezoito horas no plenário desta Casa de Leis, 

onde os Edis apto a votarem analisarão o processo e o relatório final e 

decidirão em plenário com voto aberto pela cassação ou não dos vereadores 

acusados.  Ainda explicou que a decisão em plenário é soberana, sendo que a 

decisão deverá ser comunicada ao Tribunal Eleitoral por meio do Decreto 

Legislativo emitido por esta Casa de Leis. Lembrou ainda que é importantíssima 

a participação popular no julgamento político-administrativo que se realizara 

amanhã, sendo avaliada a conduta dos acusados durante o período em que 

estiveram representando a população nesta Casa. E por fim desejou uma boa 

noite e reafirmou o convite aos munícipes para que aqui compareçam amanha. 

 

 

 

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 vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois 

mil e quinze.  


