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ATA DA 5a  SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  02/03/2015 

Aos dois dias do mês de março 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, 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, Alexandre Orion 

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

Márcio Albino e Josias de Carvalho; constada a ausência do Vereador 

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. Foi apresentado Ofício 

Geocon n° 10/2015 de 27 de fevereiro de 2015, de autoria do Senhor 

Antônio Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, 

encaminhando cópia dos balancetes da Prefeitura Municipal, e de seus 

fundos e fundações, relativo ao mês de janeiro de 2015. Foi apresentado 

Comunicado Interno n° 06/2015 de autoria do senhor Rodrigo Gazette 

de Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando para apreciação em 

Plenário, conforme artigo 33, Parágrafo VII do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, o balancete do mês de janeiro do ano em curso. Em seguida, 

o senhor presidente concedeu ao Presidente da Comissão Processante, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, para que fizesse esclarecimento 

referente à sessão de julgamento dos senhores Elias Alves, Gean Carlos 

Volpato e Vanderlei Chagas, realizado no dia vinte e sete de fevereiro do 

corrente, sendo que o mesmo culminou com a cassação dos senhores Elias 

Alves e Vanderlei Chagas, relatou ainda que as 15:30 horas de sexta-

feira foi intimado através de uma liminar expedida por senhor juiz 

Eduardo Magrineli Júnior, o mesmo ordenava que fosse suspenso o 

julgamento do senhor Gean Carlos Volapato e também colhida o 

depoimento da testemunha Leandro Peres de Matos e posteriormente 

abrir o prazo de cinco dias para apresentação das alegações finais, 

conforme orienta o decreto nº 201. Salientou ainda que a Comissão 

Processante, junto com o apoio jurídico desta Casa de Leis e outros 

colaboradores, sempre buscou as decisões com intuito de dar andamento 

ao processo, apesar dos inúmeros requerimentos solicitados pelos 

advogados de defesa.  Relatou ainda que os servidores da Câmara que 

trabalham junto da Comissão Processante não recebem nenhuma 

remuneração extra e também não se paga as horas extras trabalhadas, e 
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os membros da Comissão Processante também não recebem para 

executarem os extenuantes trabalhos da Comissão, sabendo muito bem 

que é responsabilidade inerente do cargo de vereador, lembrou ainda que 

em uma decisão judicial não há discussão, apenas e simplesmente o seu 

cumprimento, e foi o que a Comissão em conjunto com o jurídico desta 

Casa de Leis fez diante da liminar recebida momentos antes do inicio da 

sessão de julgamento.  Relatou ainda que foi ao encontro do juiz Eduardo 

Magrineli, pois havia uma dúvida se deveríamos suspender a sessão na sua 

totalidade ou somente o julgamento do senhor Gean Carlos Volpato, logo 

o mesmo esclareceu que a sessão deveria acontecer normalmente, 

excluindo-se somente o julgamento do senhor Gean Carlos Volpato, e 

assim aconteceu. Em seguida esclareceu que o prazo para os trabalhos 

desta Comissão se encerram no próximo dia seis de março, os noventa 

dias de trabalhos previstos no Art. 5º, inciso 7º do Decreto Lei Nº201, 

logo se não houver o julgamento o processo deverá ser arquivado, mas 

isso não impede de se apresentar uma nova representação em desfavor 

do senhor Gean Carlos Volpato, que acontecerá com certeza. E por fim se 

colocou a disposição para qualquer duvida pendente. Em seguida o senhor 

presidente prosseguiu para a ordem do dia: 

 

 

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 
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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 8/2015 de autoria do Vereador Alexandre 

Orion Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, solicitando informações 

relativas ao reajuste anual dos funcionários públicos da Prefeitura 

Municipal de Naviraí, se já houve e se não houve, qual será a porcentagem 

reajustada? O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, pediu 

ao secretário para que encaminhasse o pedido apresentado.  

 

Indicação nº 16/2015 de autoria dos Vereadores Donizete Nogueira 

Pinto, Alexandre Orion Reginato e Deoclecio Ricardo Zeni, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado 

Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que seja destinada uma 

Emenda Parlamentar para a compra de equipamentos para o Centro 

Odontológico do Município. O Senhor Presidente colocou em votação e, 

logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 17/2015 de autoria dos Vereadores Donizete Nogueira 

Pinto, Alexandre Orion Reginato e Deoclecio Ricardo Zeni, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado 

Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que seja destinada uma 

Emenda Parlamentar para a reforma das instalações da cozinha do 

Hospital Municipal de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em votação 

e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 18/2015 de autoria dos Vereadores Donizete Nogueira 

Pinto, Alexandre Orion Reginato e Deoclecio Ricardo Zeni, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado 

Estadual de Mato Grosso do Sul, indicando que seja destinada uma 

Emenda Parlamentar para aquisição de aparelhos de ar condicionado para 

salas de aulas da Escola Municipal José Carlos da Silva, localizada no 

bairro Jardim Paraíso. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo 
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após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 19/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja feito 

demarcação para área de estacionamento de motos na Avenida Amélia 

Fukuda, próximo a Delegacia de Polícia Civil. O Senhor Presidente colocou 

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

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 20/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Paulo Henrique 

Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal de Esporte e Lazer, indicando 

que sejam construídos Playgrounds Infantis nas dependências do Parque 

Sucupira, Praça dos Pioneiros, Praça do Jardim Paraíso e Praça do Harry 

Amorim, para que as crianças tenham um espaço de Lazer. O Senhor 

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

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 22/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para o Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, para o Senhor Renato Moraes da 

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

construído um quebra-molas e realizado o rebaixamento do canteiro 

central, em frente a Igreja Sara Nossa Terra, localizada na avenida 

Glória de Dourados, sem número. O Senhor Presidente colocou em 

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

indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 4/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassar, expediente endereçado à Senhora Edinalva Pereira de Aguiar 

e seus familiares, apresentando nossas condolências pelo falecimento do 

seu esposo Sr. Valdemar Ramos, ocorrido no dia 26 de fevereiro do 

presente ano. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse a moção apresentada.  
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Votação do Projeto: 

 

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. Foi apresentado 

Parecer das Comissões de Justiça, Legislação e Redação, Comissão de 

Finanças e Orçamento e Comissão de Obras e Serviços Públicos, todos 

favoráveis a aprovação do referido Projeto. Em seguida o senhor 

Presidente colocou em discussão. Logo após colocou em primeira e única 

votação, juntamente com os Pareceres das Comissões, que foi aprovado 

por unanimidade.  

 

Projeto de Lei nº 4/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera o artigo 1° da Lei n° 1.894 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. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de 

Obras e Serviços Públicos, todos favoráveis a aprovação do referido 

Projeto. Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão. Logo após 

colocou em primeira e única votação, juntamente com os Pareceres das 

Comissões, que foi aprovado por unanimidade.  

 

 

TRIBUNA: 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e esclareceu assuntos 

referentes aos árduos trabalhos realizados pela Comissão Processante, 

ao qual é membro integrante como relator, lembrou ainda que a Comissão 

não mediu esforços visando à conclusão dos trabalhos dentro do prazo e 

da Lei. E por fim fez um breve comentário de suas proposições, em 

especial a indicação apresentada em conjunto com os Nobres Pares e 

desejou uma boa noite a todos. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA: 

Saudou os presentes e voltou a comentar assuntos referentes aos 

trabalhos da Comissão Processante, lembrou ainda que o não julgamento 

do senhor Gean Carlos Volpato se deu por conta de uma ordem judicial e 

não por omissão dos membros da Comissão. E por fim comentou os 

trabalhos realizados em seu gabinete na semana que passou e desejou 

uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEOCLÉCIO RICARDO 

ZENI: 

Cumprimentou todos os presentes e falou que como parlamentares, 

temos que nos preocupar com o porquê de tantos “drogados” em nosso 

município, disse ainda não adiantar ficarmos batendo na tecla de 

combater e tratar os já usuários, temos que nos preocupar com os 

acontecimentos que levam estas pessoas a tornarem usuários, e com 

ajuda de todas as entidades, executarmos uma força tarefa visando 

combater a origem que levam ser dependentes, trazendo males 

irreparáveis aos munícipes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

Iniciou cumprimentando a todos, em especial ao companheiro 

Jefferson que sempre acompanha os trabalhos desta Casa de Leis. 

Relatou ainda que as portas de seu gabinete sempre estarão abertas 

para todos os esclarecimentos, inclusive para os assuntos relativos à 

Comissão Processante. Falou ainda que no dia de hoje junto alguns dos 

Nobres Edis, esteve acompanhando as entregas da Gerência de 

Educação, entregas estas que visam melhorias em todas as áreas da 

educação municipal, principalmente quanto a segurança dos discentes nos 

trajetos da casa até a escola e vice-versa e também quanto prática 

esportiva, com entregas de quadras poliesportivas, viabilizadas com 

fundos nacional da educação e muitas outras obras também viabilizadas  

através das ações do Governo Federal por meio da Presidenta Dilma 

Roussef. Atentou ainda a população quanto ao iminente surto de dengue 

que assola o nosso município, pedindo apoio de todas as Gerências e desta 

Casa de Leis num rigoroso combate ao mosquito da dengue. E por fim 

desejou uma boa noite a todos.  
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES 

DE OLIVEIRA:  

Iniciou cumprimentando a todos e esclareceu que em reunião com a 

senhora Anelize, da Gerência de Saúde, a mesma solicitou ajuda desta 

Casa de Leis no sentido de trocar ou reparar alguns aparelhos 

danificados daquela gerencia, garantiu que com ajuda desta Casa irá 

observar e trabalhar no sentido de melhorar esta situação. Comentou 

ainda da redução de quarenta por cento no valor das diárias e das verbas 

de gabinetes recebidas pelos Nobres Pares. Agradeceu ainda o chefe do 

executivo municipal pelo pleno atendimento nas solicitações feitas por 

este Nobre Par.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN:  

 Desejou uma boa noite a todos e iniciou comentando assuntos 

relativos à redução das diárias para outro município e das verbas 

indenizatórias, esclareceu ainda que o valor da diária para a capital 

passou de R$910,036 para R$564,57 com redução de quarenta por 

cento, e por hipótese, se durante um ano, todos os Nobres Edis 

solicitassem uma única diária por mês, esta redução resultaria em uma 

economia de R$53.943,24 anualmente, voltou a lembrar de que as diárias 

se fazem necessário somente quando os Nobres Edis viagem em função 

de atender os interesses dos munícipes, já quanto às diárias para a 

capital federal, passou de R$1.241,40 para R$ 690,03 com uma economia 

de mais de quinhentos reais por diária, resultando ainda nos mesmos 

moldes anteriores uma economia anual de R$ 86.013,72. Juntando as 

economias em diárias para as capitais, totaliza-se um montante de 

R$139.956,96 valor muito significativo. Lembrando ainda que todos os 

Nobres Edis validaram o estudo do Decreto Legislativo no sentido de 

reduzir quarenta por cento das diárias, resultando em um impacto 

econômico contabilizado e demonstrado por Nobre Par anteriormente. Já 

quanto aos trabalhos da Comissão Processante instaurada em desfavor 

dos senhores: Jaime Dutra, José Odair Galo, José Roberto Alves, Mário 

Gomes e Moacir Aparecido de Andrade, relatou que todos já foram 

notificados e estamos apenas aguardando o prazo de dez dias para 

apresentarem as suas respectivas defesas, para em seguida proceder 

com os interrogatórios e posteriormente ouvir as testemunhas, relatou 

ainda que pretende executar todos os trabalhos, interrogatórios e 

oitivas nas dependências desta Casa de Leis com anuência do Juiz. E por 

desejou uma ótima noite a todos.   
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO:  

 Cumprimentou os presentes e posteriormente falou da importância 

do pedido de informação apresentado nesta sessão, que trata do 

reajuste anual dos salários dos servidores municipais. Comentou ainda 

que com a renovação desta Casa de Leis uma nova postura política se 

apresenta aqui, com mais respeito ao dinheiro público inclusive com uma 

discussão no sentido de reduzir diárias e verbas indenizatórias, assunto 

este nunca antes discutido por esta Casa de Leis, resultando assim em 

guardar o dinheiro público para melhor aplicá-lo posteriormente em 

beneficio da população. E por fim desejou uma boa noite a todos.   

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS:  

 Iniciou cumprimentando os presentes, os ouvintes que acompanham 

as transmissões via radio. Em seguida relatou entender que atualmente 

estamos vivenciando uma situação política muito delicada nas esferas 

municipal e federal, entende que hoje está vereador por conta dos 

anseios dos munícipes e que os políticos de maneira geral estão 

desacreditados perante a população, logo crê que a sua missão será muito 

árdua perante este cargo como legislador, criticou ainda algumas ações 

de pessoas ou grupos que praticaram atos de vandalismo antes de sessão 

de julgamento, ocorrida na ultima sexta feira, voltou a lembrar da 

redução de quarenta por cento das diárias e verbas indenizatórias, sendo 

este ato uma prerrogativa dos Nobres Pares. E por fim agradeceu as 

ações do executivo municipal que este Nobre Par acompanhou no dia de 

hoje e finalizou desejando uma boa noite. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO:  

 Saudou os presentes, as autoridades e as mídias que transmitem a 

sessão, lembrou que as portas de seu gabinete se encontram abertas 

para atender os munícipes, ressaltou ainda que esta lutando no sentido 

de restabelecer a ordem dentro desta Casa de Leis, diante dos 

acontecimentos recentes. Comunicou ainda que esteve no dia juntamente 

com alguns dos Nobres Pares, acompanhando as ações do executivo 

municipal em diversos setores, lembrou ainda que este é o papel do 

vereador e sempre estará buscando junto ao chefe do executivo 

municipal melhorias aos munícipes em todos os setores onde houver 

necessidade. Lembro ainda que irá buscar o entendimento junto ao chefe 

do executivo, no sentido de reajustar os salários de funcionalismo 
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municipal, em especial a classe dos docentes. E por desejou uma boa 

noite. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA: 

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

voltou a comentar que deveríamos incentivar os discentes do município,  

através de uma campanha intelectual, como exemplo, um concurso de  

redação que ira premiar os melhores e os participantes, lembrou ainda 

que todos irão ser beneficiados com esta atitude, pois o conhecimento 

que a referida campanha trará  será imensurável, visando o bem estar da 

população. Finalizou desejando uma ótima semana 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 aos dois dias do mês de março do 

ano de dois mil e quinze.  


