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ATA DA  4a  SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  23/02/2015 

Aos vinte e três 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 Benedito Missias de Oliveira; Secretariado pelos Edis: 

Márcio André Scarlassara e Donizete Nogueira Pinto; estando ainda 

presentes os vereadores: Antonio Carlos Klein, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, Dejalma Marques de Oliveira, Deoclécio Ricardo Zeni, Luiz Carlos 

Garcia, Alexandre Orion Reginato, Manoel Messias de Assis e Claudio 

Cezar Paulino da Silva. 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 em virtude 

do Ofício nº 28/2015 do Excelentíssimo Juiz de Direito, Senhor Paulo 

Roberto Cavassa de Almeida, determinando o afastamento dos 

Vereadores: José Odair Gallo, José Roberto Alves, Mário Gomes, Moacir 

Aparecido de Andrade e Jaime Dutra de suas funções. Em seguida, o 

Senhor Presidente convidou os Suplentes, Alexandre Orion Reginato, 

Claudio Cezar Paulino da Silva, Manoel Messias de Assis, Márcio Albino e 

Josias de Carvalho, para assumirem o cargo de Vereador. Na sequência 

foi feita a leitura do compromisso dos vereadores com as suas 

respectivas confirmações. Em seguida foi lido o ofício nº 114/2015/1ª PJ 

Naviraí, datado de 19 de fevereiro de 2015, sendo o assunto 

representação, destinado ao presidente, valemo-nos do presente para 

encaminhar a Vossa Excelência os documentos anexos extraídos da ação 

penal 0006140-02.2013.8.12.0029, nos quais é imputado aos vereadores 

José Odair Galo, Moacir Aparecido de Andrade, Jaime Dutra, Mario 

Gomes e José Roberto Alves, a prática de crime previsto no art. 1º, §1º, 

da Lei 12.850/2013.  Os citados vereadores são acusados de juntamente 

com os demais edis eleitos originalmente para esta legislatura fazerem 

parte de uma organização criminosa destinada ao desvio de recursos 

públicos, visando enriquecimento ilícito. Informamos que os documentos 

ora encaminhados representam apenas parte da referida ação, cuja 

integra está à disposição deste Legislativo para conhecimento, junto a 

Vara Criminal desta Comarca. Cabe frisar que as acusações acima 

relatadas não são fruto ainda de decisão judicial irrecorrível. 

Entretanto, não há como considerar os indícios contundentes, fundados 

nas provas anexadas aos respectivos procedimentos investigatórios, 

fazendo com que seja imperioso averiguar a hipótese ofensa a dignidade 

deste Poder Legislativo, assim como eventual violação ao decoro em suas 
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condutas públicas, frisando a necessidade de sempre lhes garantir  o 

mais amplo acesso aos seus direitos de defesa. Em seguida foi 

constituída a Comissão Processante que visa apurar as denúncias 

imputadas aos vereadores José Odair Galo, Moacir Aparecido de 

Andrade, Jaime Dutra, Mario Gomes e José Roberto Alves, Comissão 

esta composta pelos  edis: Antônio Carlos Klein,  Donizete Nogueira Pinto 

e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.  

 

 

Apresentação de Projeto 

Projeto de Lei nº 2/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera a Redação do art. 1° da Lei n° 1405, de 21.10.2008, eu 

“Autoriza a doação de área de terras para Emerson Del Colle e Elza 

Rodrigues Del Colle”. 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 3/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Transfere de uso comum para uso especial, a área verde 2, 

localizada no Jardim Tarumã, 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 4/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Alter o art. 1° da Lei n° 1894 de 31 de outubro de 2014, que 

“Autoriza a doação de área de terras medindo 1.127,06m², localizada no 

Distrito Industrial, para a empresa F. P. Rorato – 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. 

 

 

Apresentação das Moções, Requerimentos e Indicações: 

Pedido de Informação nº 6/2015 de autoria dos Vereadores Deoclecio 

Ricardo Zeni e Claudio Cezar Paulino da Silva, expediente endereçado ao 

Senhor Josmar Assis Selva, Gerente de Núcleo de Recursos Humanos, 

solicitando que sejam prestadas as seguintes informações: - qual é o 

valor total mensal da folha de pagamento da Prefeitura; - qual é a média 
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de dias de licenças concedidas por mês à servidores; - qual é o impacto 

que a concessão de licenças gera na folha de pagamento e qual é o 

prejuízo causado no desempenho das atividades na Prefeitura; - que seja 

informado mensalmente à Câmara, através de relatório, os dados 

solicitados a contar do mês de janeiro de 2015. O Senhor Presidente 

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

encaminhasse o pedido apresentado.  

 

Requerimento nº 4/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado à Senhora Vera Zezak Braga, 

Gerente Municipal do Núcleo de Habitação Popular, requerendo que seja 

realizada uma campanha pelo Núcleo de Habitação para esclarecer as 

dúvidas da população relativas ao cadastramento, os critérios adotados e 

quem pode ser contemplado com as unidades habitacionais do Conjunto 

Habitacional que está sendo construído em nosso Município. O Senhor 

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

encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Requerimento nº 5/2015 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e Márcio André Scarlassara, expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

providências para o Senhor Adilson Nunes Jardim, Gerente Municipal de 

Administração, para o Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de 

Educação e Cultura, requerendo uma Cópia do Convênio firmado com a 

Associação dos Estudantes Universitários de Naviraí, juntamente com as 

Prestações de Contas referente ao ano de 2014, bem como o Estatuto 

Social da referida Associação. O Senhor Presidente colocou em votação 

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

apresentado.  

 

Indicação nº 13/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, indicando que seja informado o 

número de vagas e creches existentes no Município, e a criação de novas 

unidades para suprir a demanda existente.  O Senhor Presidente colocou 

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

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 14/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 
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Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja realizada a 

limpeza e o embelezamento dos canteiros das Avenidas e da Praça 

Central. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 15/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize 

Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja 

realizado uma campanha de prevenção e combate ao mosquito 

transmissor da dengue em nosso Município. O Senhor Presidente colocou 

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

indicação apresentada.  

 

Moção de Congratulação nº 8/2015 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassar, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Ezequiel Martins dos Santos, Coronel da 12º Batalhão da Polícia Militar 

de Naviraí-MS, apresentando os cumprimentos ao 2º Sargento QOPM 

Idemilson Souza Silva, Matricula 2002.571-0 do 12º Batalhão da Polícia 

Militar de Naviraí-MS. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo 

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

 

Moção de Congratulação verbal de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e demais Edis, expediente endereçado ao 

Reverendíssimo Pastor Duanir Ferreira Martins, Pastor Presidente da 

Igreja Presbiteriana Independente Central de Naviraí-MS, 

encaminhando congratulações pela grandiosa realização do II Encontro 

de Homens, realizado no Espaço Esperança em nosso Município.  

 

 

Votação do Projeto: 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos 

Servidores da Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras providências. Em 

seguida foi colocado em discussão. Em seguida o senhor Presidente 

colocou em segunda e última Votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 



 5 

 

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e iniciou questionando 

a honestidade de algumas pessoas, pois em determinadas redes sociais 

foi relatado que a farra das diárias estava de volta por parte de alguns 

vereadores, este Nobre Edil lembrou ainda que quando assumiu a cadeira, 

não contratou nenhum assessor, mesmo sabendo que a Lei o amparava 

para fazê-lo, mas em virtude das volumosas pendências financeiras que 

esta Casa de Leis possuía na época, aguardou para que a situação 

melhorasse para fazer as futuras contratações, que lhe é de direito. 

Comentou ainda que não aceita acusações levianas por partes de 

determinadas pessoas, pessoas estas que ferem os princípios norteados 

por este Nobre Par, entende ainda que sua atuação esta pautado em dar 

credibilidade a esta Casa de Leis, pois ao longo de sua vida sempre lutou 

e muito, para edificar o patrimônio atual. Por fim deixou uma carapuça 

para quem servir, e disse que a ética é o que se faz quando todos estão 

vendo e o que é feito quando ninguém esta vendo se chama caráter.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO:  

 Cumprimentou os presentes, as autoridades, os familiares e os 

munícipes. Depois fez um breve resumo de sua ocupação nesta honrosa a 

Casa de Leis, se diz muito envergonhado pelos atos ilícitos praticados 

pelos edis, hoje afastados e outros já cassados, lembrou ainda que estes 

atos prejudicam o bom andamento de todos os direitos humanos 

constitucionalizados, fazendo assim com que os munícipes naviraiense 

vivenciassem os piores momentos de sua vida nestes últimos dois anos. 

Falou ainda em trazer a população um mandato diferenciado, sendo mais 

humano, mais eficiente e mais qualificado. Diz ainda acreditar na política, 

pois ainda acredita nos homens e são os homens que transformam o 

mundo em um lugar melhor para se viver para a atual e as futuras 

gerações. Entende ainda que os políticos que compram votos para se 

elegerem, estes sim são os verdadeiros corruptos, pois compram vagas 

para serem eleitos e quase sempre se elegem por troca de favores e 

doação de gasolina. Agradeceu todos do poder judiciário, que com 

sucesso executaram a operação Atenas. E por fim se apresentou com 

humildade e prometeu trabalhar com todos os conhecimentos adquiridos, 

em prol da população de Naviraí, afirmou ser empresário, professor 
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universitário, advogado, mestrando e diretor jurídico da ACEN. Afirmou 

ainda não ter experiência com a política, mas firmou um compromisso por 

uma Naviraí melhor, tem como objetivo fazer de Naviraí, uma cidade de 

orgulho aos seus munícipes, pretende fiscalizar o poder executivo, 

trabalhar em prol da educação e da saúde, buscará melhorias para todo o 

ensino fundamental e médio, deixou as portas abertas de seu gabinete 

para o presidente do Sinted, os responsáveis das universidades estadual 

e federal, pois entende que somente com a excelência da educação, 

poderemos combater a corrupção. Enxerga em nosso município uma saúde 

muito deficiente com longas filas, faltas de vagas e especialistas. 

Tentará junto ao chefe do Executivo Estadual, que é seu aliado 

politicamente, buscar alternativas visando a melhoria na saúde do nosso 

município. Buscará dentro das possibilidades, projetos que tragam 

consideráveis melhorias aos munícipes, e por fim encerrou sua tribuna 

enfatizando que trabalhará com muita disposição, coragem e ajuda dos 

nobres pares provará que ainda vale a pena acreditar na política de 

Naviraí, desejou uma boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS:  

 Cumprimentou todos os presentes e iniciou agradecendo a 

presença significativa da senhora sua mãe e de seus familiares. Explanou 

que a sua entrada nesta Casa de Leis não se deu da maneira desejada, 

mas como todo cidadão, deve cumprir as Leis. E ao adentrar a esta Casa, 

está pronto para contribuir positivamente e em conjunto nos trabalhos 

desenvolvidos pelos Nobres Pares, afirma ainda que honrará todos os 

compromissos que lhes for atribuído como vereador, principalmente como 

fiscalizador. Justificou ainda se sentir muito chateado com uma notícia 

vinculada em um site e rede social, onde diante da situação, a mesma não 

procede, já que todos os treze vereadores anteriores foram afastados e 

alguns até já foram cassados, aproveitou ainda para agradecer o 

excelente trabalho executado por toda equipe em conjunto na operação 

Atenas. Finalizou clamando a população no sentido de que analise melhor 

e de um voto de confiança aos que estão chegando, pois com certeza não 

estarão trocando seis por meia dúzia como foi vinculado um site local e 

por fim agradeceu a todos os presentes.    

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e lamentou estar 

assumindo uma cadeira nesta Casa de Leis desta maneira, mas diante dos 
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fatos e como a Lei assim determina, estamos cumprindo. Fez um breve 

resumo de sua campanha pleiteando uma vaga no Legislativo Municipal, 

campanha esta muito modesta, mas conduzida de maneira honesta e com 

apoio incondicional dos familiares. Afirma que como legislador municipal 

sua legislatura será pautada em honestidade, ética e princípios cristãos, 

ainda deixou as portas abertas do seu gabinete para os munícipes, pois 

entende que em conjunto construirão uma legislatura sólida e eficiente, 

principalmente nas áreas da saúde e educação, em especial a educação, 

pois é docente de profissão. E por agradeceu todos os presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR JOSIAS DE 

CARVALHO:  

 Iniciou cumprimentando a todos, em especial as autoridades que se 

encontram presentes. Entende ainda que os munícipes clamam por 

mudanças significativas nesta Casa de Leis, onde os mesmos já estão 

cansados de teatrinhos e legisladores que visam atender somente seus 

próprios interesses, excluindo a parte mais valiosa que é a população 

naviraiense. Agradeceu os trabalhos executados pela Polícia Federal e 

Ministério Público, deflagrando na operação Atenas, diante da situação  

caótica que esta Casa de Leis se encontrava. Agradeceu também os 

trabalhos desenvolvidos pela Comissão Processante, nas pessoas dos 

Nobres Edis Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, Donizete Nogueira Pinto 

e Benedito Missias de Oliveira, hoje substituído pelo vereador Antônio 

Carlos Klein, entendendo sempre que a justiça deverá ser feita, doa a 

quem doer e assim todos deverão assumir a responsabilidade de seus 

atos. E por fim agradeceu os familiares que o acompanha cotidianamente 

e ao longo de sua trajetória política, lembrou ainda da contribuição do 

saudoso Euclides Antônio Fabris para o desenvolvimento de Naviraí.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR 

PAULINO DA SILVA:  

 De início cumprimentou os presentes e na sequência fez um breve 

resumo de sua campanha eleitoral, campanha esta feita com muitas 

dificuldades, mas com honestidade, culminado com o final feliz. Se 

propôs a trabalhar junto dos Nobres Edis, sempre em prol da população 

naviraiense, voltou a destacar que suas ações nesta Casa de Leis sempre 

serão lícitas, já que vem de berço ser honesto e praticar o bem para as 

pessoas. E por fim agradeceu as pessoas que sempre estiveram ao seu 

lado, pessoas estas que sempre buscaram o bem para o nosso município, 

finalizou desejando uma boa noite a todos.  
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS 

KLEIN:  

 Desejou uma boa noite a todos e iniciou comentando a frase: que 

Deus escreve certo por linhas tortas, e diante dos acontecimentos 

ocorridos nesta Casa de Leis, começou a entender melhor o porque de 

não tomar posse inicialmente junto dos treze primeiros vereadores 

empossados, entende ainda ter uma missão a cumprir em conjunto com os 

novos Edis empossados diante dos acontecimento ilícitos ocorridos nesta 

Casa de Leis, já que a Casa hoje, tem vários representantes das 

comunidades evangélica, cristã e outras. Continuou cobrando uma postura 

baseada nos princípios cristã dos Nobres Vereadores, sendo assim os 

mesmos terão Deus como Guia e dificilmente cairão em tentação. 

Agradeceu o pastor Adonir pelo sucesso na realização do encontro deste 

final de semana, encontro este que dá sustentação e fé aos 

participantes, semeando a cultura da paz. Comentou ainda assuntos 

referente à indignação do Nobre Par Donizete Nogueira quanto uma nota 

publicada pelo ex-presidente desta Casa de Leis, o senhor Moacir 

Andrade, trouxe para conhecimento uma publicação anterior da mesma 

pessoa, onde relata total apoio e contribuição dos novos Parlamentares 

no sentido de regularizar as contas desta Casa de Leis, o que foi feito e 

executado com muito sucesso, resultando em devolução de partes em 

dinheiro ao Executivo Municipal, onde os novos Parlamentares 

trabalharam algum tempo sem diária e sem a contratação de assessores. 

Comentou ainda assuntos referentes as verbas indenizatórias cedidas 

aos Edis, citou um rol de Edis com suas respectivas verbas 

indenizatórias, totalizando entre diárias e a referida verba, um total de 

novecentos e setenta e três mil reais para os dezessete meses útil, não 

sendo ilegal, mas para este Nobre Par é imoral. Voltou a lembrar de que 

não cassa ninguém e sim o Plenário é quem decidi pela cassação ou não, o 

que este Nobre Vereador faz é aplicar os seus conhecimentos em busca 

da verdade, e em relação às Comissões, como vereador entende que tem 

a obrigação de fiscalizar.  E por fim agradeceu desejando uma boa noite 

a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA: 

Saudou os presentes e parabenizou os Nobres Edis que nesta noite 

de hoje foram empossados, acredita que a partir de hoje esta Casa de 

Leis passará a escrever um nova história de sucesso para Naviraí. 
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Comentou ainda das suas proposições apresentadas nesta noite, que 

foram aprovadas e já serão encaminhadas, relatou ainda da importância 

sala especial construída na PENAV, destinada a educação, no sentido de 

recuperar os detentos para futuramente se reintegrarem a sociedade. E 

por fim desejou uma ótima noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

Iniciou cumprimentando a todos, em especial as autoridades que se 

encontram presentes e os Nobres Edis hoje empossados. Começou 

explanando assuntos referentes às Comissões Processantes, em especial 

a Comissão a qual preside, onde os trabalhos estão em pleno andamento e 

em fase final, sendo que o prazo para a entrega da defesa finda no dia 

de hoje. Sendo assim, o relatório final que será confeccionado pela 

Comissão Processante e já esta em andamento e em fase final, na fase 

seguinte, após a entrega do relatório final, cabe ao Presidente da Câmara 

marcar a sessão de julgamento, e se tudo ocorrer conforme as previsões 

desta Comissão, ainda nesta semana há a possibilidade de se marcar a 

Sessão de Julgamento, enaltecendo ainda um excelente desempenho por 

parte de todos os membros da Comissão Processante. Lembrou ainda que 

uma nova Comissão Processante foi instalada no dia de hoje, e no que 

depender deste Nobre Par o desempenho será o mesmo, isto é, cumprir 

todas as etapas dentro do prazo legal e em conformidade com a Decreto 

Lei nº 201, se possível executar todas as etapas em um tempo menor. 

Comentou ainda em apoio total e irrestrito ao posicionamento do Edil 

Donizete Nogueira Pinto quanto às notícias postadas em rede social e 

vinculadas em alguns sites, lembrou ainda que ficou por quatro meses sem 

a ajuda dos assessores, pois concordaram com o ex-presidente que 

naquele momento a Casa precisava do apoio de todos e assim o fizeram. E 

por fim aconselhou a todos a participarem do segundo encontro com 

Deus, realizado pela Igreja Presbiteriana Independente e finalizou a 

desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA: 

Saudou os presentes, as autoridades que hoje aqui se encontram e 

parabenizou os suplentes que nesta sessão ordinária tomaram posse. E 

fim agradeceu a atenção e 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 vinte e três dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e quinze.  


