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ATA DA  2a  SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  09/02/2015 

 

Aos nove dias do mês de fevereiro 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 no 900, sob a Presidência do Vereador 

Moacir Aparecido de Andrade; Secretariado pelos Edis: José Odair Gallo e 

Mário Gomes; estando ainda presentes os vereadores: Jaime Dutra, Antonio 

Carlos Klein, Benedito Missias de Oliveira, Donizete Nogueira Pinto, José 

Roberto Alves, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Márcio André Scarlassara, 

Dejalma Marques de Oliveira, Deoclécio Ricardo Zeni e Luiz Carlos Garcia. 

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, o Senhor Presidente determinou ao 

secretário que fizesse a leitura do EXPEDIENTE- 

  

 

Apresentação das Moções, Requerimentos e Indicações: 

 

 

Requerimento nº 2/2015 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de 

Andrade, 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 a 

Senhora Débora Cristina Imbriani Martins, Gerente Municipal de Meio 

Ambiente, requerendo que seja retirado o lixo da rodovia MS-145 que liga a 

cidade de Naviraí ao Assentamento Juncal, próximo ao Bairro Vila Nova. O 

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

que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 5/2015 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, solicitando informações sobre as 

providências que estão sendo tomadas para resolver de forma definitiva a 

vazão de águas pluviais no prolongamento da avenida Amélia Fukuda, sentido 

saída para Itaquiraí, bem como na região do residencial Portinari, Jardim 

Progresso e Conjunto Harry Amorim Costa. O Senhor Presidente pediu ao 

secretário para que encaminhasse o pedido de informação apresentado. 
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Indicação nº 5/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de Oliveira, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, indicando a instalação de iluminação no Complexo Esportivo do 

Pacolão, localizado no Jardim Progresso. O Senhor Presidente pediu ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 6/2015 de autoria do Vereador Jaime Dutra, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, 

com providências para o Senhor Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, 

Gerente Municipal de Esporte e Lazer, para o Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, para a Senhora Elisete Rodrigues 

Scudeler, Superintendente da Fundação Cultural de Naviraí/MS, indicando 

que seja feito estudo de viabilidade para implantação de praça de lazer em 

todos os bairros de nossa cidade que ainda não dispõem de espaço adequado 

para lazer e esporte. O Senhor Presidente pediu ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 7/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Leandro Peres de Matos, 

Prefeito Municipal, com providências para o Senhor Roberto Pedro da 

Rocha, Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, indicando que seja 

viabilizado uma área para construção da sede da PRF (Polícia Rodoviária 

Federal) em nosso Município, área esta sendo acima de 2.000 metros 

quadrados, para ser utilizada em um centro de operações e para guardar os 

veículos oficiais. O Senhor Presidente pediu ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 8/2015 de autoria do Vereador Mário Gomes, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Renato Câmara, Deputado Estadual, 

indicando que juntamente com o Dr. Silvio César Maluf - Secretário de 

Estado de Justiça e Segurança Pública, estude a possibilidade de implantar 

um Posto da Polícia Militar, no bairro Jardim Paraíso, em nosso Município.  O 

Senhor Presidente pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 9/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de Oliveira, 

expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, com providências para o Senhor Renato Moraes da 

Silva, Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que sejam 

realizados estudos para a construção de 3 (três) quebra-molas na avenida 

Jateí, sentido avenida Weimar Gonçalves Torres, sendo o primeiro na altura 
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do Hospital Municipal, o segundo na altura do Terminal Rodoviário e o 

terceiro na altura da Academia Ever Fitness. O Senhor Presidente pediu ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 10/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

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 sejam 

retirados os tocos das árvores que foram cortadas da avenida Ponta Porã, 

em frente ao Cemitério Municipal, bem como nos demais locais do Município 

que ainda estiver pendente a retirada. O Senhor Presidente pediu ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 11/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

de Matos, com providências para a Senhora Débora Cristina Imbriani 

Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, indicando que haja maior 

agilidade no Processo de Liberação Ambiental.  O Senhor Presidente pediu 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

Moção de Congratulação nº 3/2015 de autoria do Vereador Moacir 

Aparecido de Andrade, expediente endereçado à Excelentíssima Senhora 

Grazielle Salgado Machado, apresentando nossas congratulações, pela posse 

no cargo de Deputada Estadual. O Senhor Presidente colocou em votação e, 

logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada.  

 

Moção de Congratulação nº 4/2015 de autoria do Vereador Moacir 

Aparecido de Andrade, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Onevan José de Matos, apresentando nossas congratulações pela 

posse no cargo de Deputado Estadual.  O Senhor Presidente colocou em 

votação e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 5/2015 de autoria dos Vereadores Moacir 

Aparecido de Andrade e Márcio André Scarlassara, expediente endereçado 

à Excelentíssima Senhora Mara Elisa Navacchi Caseiro, apresentando nossas 

congratulações pela posse no cargo de Deputada Estadual. O Senhor 

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

encaminhasse a moção apresentada.  

  



 4 

Moção de Congratulação nº 6/2015 de autoria do Vereador José Roberto 

Alves, expediente endereçado à Academia Combat Sport Fight de Naviraí, 

apresentando nossos sinceros cumprimentos ao Senhor Fabiano dos Santos 

de Paula, por ter representado com brilhantismo o nosso Município na 

Cidade de Tomé, no Chile, nos dias 31 de janeiro à 1º de fevereiro de 2015, 

onde participou no Ginásio Municipal de Tomé, no Chile, do 2° Torneio 

Internacional I.K.O MATSUSHIMA CHILE Kyokushinkaikan Karate – Tomé 

2015 e conquistou a 2°colocação no Campeonato Sul-Americano. O Senhor 

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

encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Congratulação nº 7/2015 de autoria do Vereador Moacir 

Aparecido de Andrade, expediente endereçado ao Excelentissimo Senhor 

Ângelo Chaves Guerreiro, apresentando minhas congratulações pela eleição 

e posse no cargo de Deputado Estadual.  O Senhor Presidente colocou em 

votação e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada.  

 

 

Moção de Pesar nº 1/2015 de autoria do Vereador José Roberto Alves e 

outros Edis, expediente endereçado aos familiares do Senhor Severino 

Odilon da Silva, apresentando nossas sentidas condolências pelo seu 

falecimento, ocorrido no dia 04 de fevereiro do corrente ano. O Senhor 

Presidente pediu ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 2/2015 de autoria do Vereador José Roberto Alves, 

expediente endereçado aos familiares do Senhor Manoel Monteiro Filho, 

apresentando nossas sentidas condolências pelo seu falecimento, ocorrido 

no dia 05 de fevereiro do corrente ano.  O Senhor Presidente pediu ao 

secretário para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 3/2015 de autoria do Vereador Moacir Aparecido de 

Andrade e demais Edis, expediente endereçado aos familiares do Senhor 

Antonio Maurilio Pires de Campos, apresentando nossas sinceras 

condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 7 de fevereiro de 2015.  

O Senhor Presidente pediu ao secretário para que encaminhasse a moção 

apresentada. 
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Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 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, Estado de Mato Grosso do Sul, e extingue e cria 

cargos de provimento em comissão, do grupo ocupacional I, da Tabela I, do 

anexo I, da referida Lei, e dá outras providências. Em seguida foi 

apresentado os Pareceres das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e 

da Comissão de Orçamento e Finanças. Em seguida foi colocado em 

discussão. Em seguida o senhor Presidente colocou em segunda e última 

Votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

TRIBUNA: 
 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSÉ ODAIR GALLO:  

 Cumprimentou todos os presentes e de inicio exaltou a importância de 

expor as suas idéias usando a tribuna, comentou ainda que o agente político 

é passível de críticas, questionamentos e fiscalização, este nobre vereador 

entende tudo isto, pois está inserido dentro do contexto e até aprova estas 

ações, disse estar muito triste com certa injustiças e comentários maldosos 

com este Nobre Par. É fato que temos que resolver logo esta situação, a 

população espera e acompanha apreensivo o trabalho desta Comissão 

Processante até chegar a Sessão Plenária de Julgamento, pois só assim o 

nosso município poderá caminhar em paz e desimpedido. Comentou ainda que 

na tarde de hoje junto ao deputado Dagoberto Nogueira vem buscado 

melhorias para a nossa cidade através de suas emendas individuais, disse 

ainda que já trouxe para o nosso município cerca de seis milhões de reais e 

vê isso como obrigação já que exerce um cargo público com esta finalidade, 

e por fim agradeceu a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRIO GOMES:  
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 Iniciou cumprimentando todos os presentes e relatou que no dia de 

amanhã irá até a capital e junto aos secretários de governo para tratar de 

diversos assuntos, entre eles saúde e segurança. Buscará junto ao governo 

de estado mais apoio à saúde ao nosso município, já que o governador tem 

um projeto de mutirão saúde para todo o estado e este nobre par tem 

acesso junto ao governador por apoiá-lo durante a sua campanha, buscará 

junto ao secretário de segurança pública uma base da polícia militar para 

ser instalada na região do bairro Paraíso e Vila Alta, e junto a governadoria, 

mais precisamente junto ao chefe da casa civil, será apresentado a todos os 

secretários de governo e tratará de assuntos que visem a melhoria para o 

nosso município nos mais diversos segmentos. Visitará também os deputados 

Renato Câmara, Onevan de Matos e Mara Caseiro, visando melhorias para a 

nosso município. Finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SACARLASSARA:  

 Cumprimentou todos os presentes, os ouvintes da rádio e relatou que  

houve um pedido para que o mesmo se afastasse da Comissão, após reunião 

extraordinária foi decidido que o mesmo permanecesse, mas olhando para 

fatos futuros, entendeu que poderia dar brechas para anulação dos 

trabalhos da Comissão até aqui executados, logo optou por sua renúncia da 

Comissão por entender que neste momento temos cinco vereadores aptos a 

comporem a Comissão e a sua saída não prejudicará em nada os trabalhos já 

executados e a executar dentro do prazo hábil, justificou este Nobre 

Vereador. Exaltou ainda os bons debates feitos nesta Casa de Leis sempre 

buscando o favorecimento para a nossa população e consequentemente a 

toda região do Conesul. Finalizou agradecendo a todos e desejando uma boa 

noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JUNIOR:  

 De início cumprimentou os presentes e exaltou a sua participação na 

primeira sessão como vereador efetivo desta Casa de Leis, relatou ainda que 

se encontra a disposição para debates em questões amplas, como saúde, 

segurança e em outros setores que assim necessitem, sempre em busca da 

melhoria para a nossa população, contado com apoio total dos deputados 

Amarildo Cruz e Zeca do PT, sendo parceiro dos dois deputados. Relatou 

ainda que é integrante da Comissão Processante, e que vai trabalhar com 

muita tranqüilidade, afinco e determinação para cumprir todo o trabalho 

dentro do prazo legais, com antecedência e ainda respeitando fielmente as 
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determinações do Decreto Lei 201. Entende ainda que o prazo que se tem 

para cumprir o restante das tarefas não é muito longo, mas como tem 

acompanhado os trabalhos da Comissão Processante anterior, é fato que 

esta Comissão já entregou o relatório preliminar dando o prosseguimento ao 

feito, sendo que o passo seguinte e passar para as oitivas das testemunhas e 

inquirição dos acusados e após esta etapa ainda temos que dispor de cinco 

dias para que os acusados apresentem as alegações finais por escrito, todos 

os prazos devem ser cumpridos e ainda temos o recesso de carnaval no meio 

deste processo que atrapalhará um pouco o andamento do processo, mas 

diante da situação com enorme empenho de todos os integrantes da 

Comissão Processante conseguiremos finalizar tudo dentro do prazo que se 

finda no próximo dia seis de março, se isto não acontecer estaremos 

extrapolando o prazo de noventa dias e todo o feito deverá ser arquivado, 

independente do posicionamento da Comissão Processante. Entende ainda 

que os trabalhos da Comissão Processante é ofertar aos Nobres Edis a  

possibilidade de avaliarem a situação, para posteriormente apresentarem os 

seus entendimentos individualizados diante da situação, não será a Comissão 

Processante que julgará a questão e sim a Sessão Plenária de Julgamento 

que fará a vontade de todos prevalecer, diante dos seus representantes. 

Finalizou agradecendo a atenção de todos e desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES DE 

OLIVEIRA:  

 Iniciou cumprimentando a todos os presentes e se diz surpreso com o 

afastamento de todos os membros da Comissão Processante, mas entende e 

respeita os motivos pelo qual se afastaram e ainda deu crédito aos novos 

membros da Comissão Processante, oferecendo a eles total apoio dentro de 

suas possibilidades. Relatou ainda que não é contra a contratação dos 

estagiários, mas entende que os mesmo devam estar melhores capacitados 

para oferecerem um atendimento de qualidade a nossa população, 

principalmente na área da saúde, pois aconteceu um caso muito desagradável 

com um morador do bairro Odércio de Matos, logo cobrou uma atenção 

melhor aos pacientes e estagiários através da Gerente de Saúde.   

Agradeceu a todos e desejou uma boa noite.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS 

KLEIN:  

 Desejou uma boa noite a todos e iniciou comentando assunto 

referente à Audiência Pública solicitada, que visa a criação da guarda 

municipal, entende ainda que a guarda municipal é a solução imediata mais 

eficaz para segurança de nossa cidade, pois se a mesma fizer as suas 
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funções, a Polícia Militar estará mais disponível para cumprir as suas 

tarefas mais pertinentes, e desde já esse Nobre Vereador solicita que 

todos os munícipes participem da referida audiência. Entende ainda que a 

nova composição da Comissão Processante conseguirá dar prosseguimento 

aos trabalhos dentro do prazo hábil, finalizando assim o processo. Conclui 

ainda que após a finalização do processo o nosso município poderá caminhar 

em paz e se desenvolver com muito mais tranqüilidade, onde os Nobres 

Pares que estiverem atuando com maior estabilidade, busquem sempre a 

melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes, e finalizou agradecendo 

a atenção de todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JAIME DUTRA:  

 Inicialmente saudou todos os presentes e sintetizou os ofícios 

recebidos obtendo respostas positivas de seus trabalhos executados, em 

busca de inúmeros benefícios para a nossa cidade. Exaltou ainda o trabalho 

que o chefe do executivo municipal tem feito em nossa cidade com intensa 

ajuda deste Nobre Par, comentou ainda que com esta parceria, inúmeros 

trabalhos serão executados em prol dos munícipes naviraiense. Citou ainda o 

esforço do gerente de educação Ciro Toaldo no sentido de reativar a escola 

situada no Porto Caiuá. Finalizou agradecendo a Deus e desejou uma boa 

noite a todos.  

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE MOACIR 

APARECIDO DE ANDRADE:  

 Inicialmente agradeceu a presença de todas as autoridades, das 

pessoas ilustres e os demais munícipes que estão acompanhando a sessão. 

Relatou que ao iniciar mais um ano como Presidente desta Casa de Leis irá 

priorizar o interesse coletivo diante de individual, promete lutar 

incessantemente em prol de melhorias destinada a população, relatou que a 

frente desta Casa de Leis organizou a casa, colocando as contas em dia, 

principalmente dos fornecedores e servidores, lembrando que as contas 

estão disponíveis para que os munícipes acompanhem, citou ainda que fará 

desta Casa de Leis um local de ampla discussão dos interesses da população, 

sempre visando a melhoria da qualidade de vida dos nosso munícipes, nas 

mais diversas áreas como saúde, educação e geração de empregos. E por fim 

desejou um ótimo ano a todos os munícipes e uma boa noite a todos.  

  

 



 9 

Nada mais a tratar na presente sessão, o Senhor Presidente deu por 

encerrada, e para constar em ata, eu, José Odair Gallo, primeiro secretário, 

lavrei presente ata que vai por mim e o Presidente assinada. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL aos nove dias do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e quinze.  


