
 1 

ATA DA 6a SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  09/03/2015 

Aos nove 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: Antônio 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, Josias de Carvalho 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. Foi apresentada a ata da Sessão Anterior. Foi apresentado 

Ofício n° 8 GAB/GEMED/2015 de autoria do Senhor Ciro José Toaldo, 

Gerente Municipal de Educação e Cultura, encaminhando os Pareceres do 

Conselho do FUNDEB, extratos bancários bem como, balancete de 

aplicação dos 60% e 40% dos Recursos do FUNDEB, referente ao mês de 

novembro e dezembro de 2014. Em seguida, o primeiro secretário fez a 

leitura da denúncia em desfavor do Senhor Gean Carlos Volpato 

protocolado nesta Casa de Leis sob o número 85 em nove de março do 

corrente, pelo senhor Deoclecio Ricardo Zeni, em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação pelo acatamento ou não  da denúncia, que 

foi acatado por unanimidade. O Senhor Presidente lembrou que os 

vereadores desimpedidos para comporem a Comissão Processante são: 

Luiz Carlos Garcia, Antônio Carlos Klein, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Donizete Nogueira Pinto e Dejalma Marques de Oliveira, em seguida o 

primeiro secretário fez o sorteio da composição, sendo os três 

vereadores sorteados: Donizete Nogueira Pinto, Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e Antônio Carlos Klein. Na sequência, o vereador Antônio Carlos 

Klein solicitou o seu afastamento da Comissão agora sorteada, pois é 

presidente da Comissão instaurada em desfavor dos outros cinco 

vereadores e entende que os outros dois vereadores podem compor a 

referida Comissão, o Senhor Presidente acatou o pedido do vereador 

Antônio Carlos Klein e foi feito o sorteio entre os outros dois vereadores 

restantes, sendo sorteado o vereador Luiz Carlos Garcia, logo a 

composição da Comissão Processante em desfavor do senhor Gean Carlos 

Volpato será formada pelos vereadores Donizete Nogueira Pinto, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Luiz Carlos Garcia, que posteriormente 

definirão em ata, os cargos de presidente, relator e membro. 



 2 

Apresentação de Projeto 

 

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

súmula: Altera a Redação dos arts. 1°, 2° e 3°, e acrescenta o parágrafo 

único ao art. 2° da Lei n° 1.169, de 22 de junho de 2004, que dispõe 

sobre a instituição do “Encontro da Paz”, no âmbito do Município de 

Naviraí, 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 6/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, determinada pelo Lote 02 

da Quadra 314 com 3.420,00m², para o Ministério Público Estadual de 

Mato Grosso do Sul, 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 10/2015 de autoria do Vereador Dejalma 

Marques de Oliveira, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Vander Loubet, Deputado Federal, solicitando informações sobre os 

recursos federais no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 

quinhentos mil reais) que seriam destinados para drenagem e 

pavimentação asfáltica do bairro Sol Nascente. O Senhor Presidente 

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

encaminhasse o pedido apresentado.  

 

Pedido de Informação nº 11/2015 de autoria do Vereador Dejalma 

Marques de Oliveira e outros Edis, expediente endereçado ao  

Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do Estado de 

Mato Grosso do Sul, com providências para o Excelentíssimo Senhor 

Silvio César Maluf, Secretário de Justiça e Segurança Pública, 

solicitando informações referentes a convocação dos remanescentes 

aprovados na prova teórica do concurso público da Polícia Militar. O 

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

para que encaminhasse o pedido apresentado. 
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Pedido de Informação nº 12/2015 de autoria do Vereador Alexandre 

Orion Reginato, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, solicitando informações de quando será feito o 

reajuste dos professores, e de quanto será o reajuste realizado. O Senhor 

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

encaminhasse o pedido apresentado. 

  

Pedido de Informação nº 13/2015 de autoria do Vereador Alexandre 

Orion Reginato, expediente endereçado ao Senhor Moisés Bento da Silva 

Júnior, Presidente do NAVIRAIPREV, solicitando o relatório de contas do 

NAVIRAIPREV, antigo FUNPREV, dos últimos 5 anos, tais como o saldo 

inicial, se houve mudanças de bancos, caso tenha ocorrido, qual a 

justificativa, e qual é a rentabilidade. Solicito que seja apresentado também 

o demonstrativo de evolução de capital. O Senhor Presidente colocou em 

votação e, logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido 

apresentado. 

 

Indicação nº 21/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja consertada a 

estrada Naviraí/Jateí, que vai da Fazenda Maringá até a Fazenda Campo 

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

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 23/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 
expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres 

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

Gerente Municipal de Obras, indicando o rebaixamento do canteiro central 

da avenida Iguatemi, na quadra compreendida entre a rua Hélio Brancaleão 

e a rua Dinamarca. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 24/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva, 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 viabilizado, pelo menos uma 

vez na semana, o atendimento médico e odontológico móvel aos moradores 

da região da Vila Industrial. O Senhor Presidente colocou em votação e, 

logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  
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Indicação nº 25/2015 de autoria do Vereador Josias de Carvalho, 
expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente 

Municipal de Obras, indicando que seja feito na Avenida Mata Atlântica, 

antiga Avenida do Bosque conforme alteração realizada através da Lei nº 

1.886, de 14 de outubro de 2014, no bairro Royal Park Residence, um 

retorno a cada 100 metros, e que seja instalado redutores de velocidades 

na referida Avenida. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo 

após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 26/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Orcírio 

Miranda dos Santos, Deputado Federal, indicando que seja feita a aquisição 

de um Trator com Implementos, para o Assentamento Juncal. O Senhor 

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

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 27/2015 de autoria do Vereador Claudio Cézar Paulino da 

Silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

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

Tanus, Gerente Municipal de Obras, para a Senhora Anelize Andrade 

Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja viabilizado a 

instalação de ar condicionado na recepção e sala de espera do PSF- Boa 

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

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 29/2015 de autoria do Vereador Claudio Cézar Paulino da 

silva, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, para o Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja viabilizado a construção de 

corrimão na rampa e na escadaria de acesso ao Posto de Saúde Boa Vista. O 

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

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 30/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Orcírio 

Miranda dos Santos, Deputado Federal, indicando que seja feita a  

intermediação entre a Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul e 

os Representantes dos Acampamentos de Naviraí-MS, para encaminhar as 
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questões referentes à Reforma Agrária desta região. O Senhor Presidente 

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

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 31/2015 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein, 
expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente 

Municipal do Núcleo de Trânsito, com providências para ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, para o Senhor Renato Moraes da 

Silva, Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, para o Senhor Flávio 

Roberto Vendas Tanus, Gerente Municipal de Obras, indicando que seja 

feita a construção de um quebra mola, na rua Tom Jobim, no bairro Jardim 

Paraíso, nas imediações do número 397. O Senhor Presidente colocou em 

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

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 34/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, 

Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja feita a contratação ou que 

seja realizado processo seletivo para o cargo de Assistente Social, para 

trabalhar na Santa Casa do Município. O Senhor Presidente colocou em 

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

indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº5 /2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado à Senhora Maria do Céu Silva dos 

Santos, apresentando nossas condolências pelo falecimento do seu filho 

Smaylly dos Santos, ocorrido no dia 05 de março do presente ano. O 

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

para que encaminhasse a moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº6 /2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques 

de Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Paulo Roberto Nepomuceno, 

Gerente Regional da Sanesul, solicitando informações para saber o motivo 

pelo qual está havendo cortes frequentes no fornecimento de água no bairro 

Vila Alta. 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 

Ávil Silva Júnior e demais Edis, endereçada ao Senhor Edilson Rodrigues, 

pela grande realização do Rodeio, realizado no Rancho Porteira Velho nos 
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dias 06, 07 e 08 de março em nosso Município.  O Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade.  

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 3/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Altera os arts. 1° e 3° da Lei n° 1.496, de 21 de dezembro de 

2009, que institui e Regulamenta o controle da Verba Indenizatória do 

exercício do mandato de Vereador no âmbito da Câmara Municipal de 

Naviraí. Foi apresentada Emenda Modificativa ao artigo 1° do referido 

Projeto de Lei, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redaçõ, 

que foi colocado em discussão, e logo após em votação, e aprovado por 

unanimidade. Foi apresentado Parecer das Comissões de Justiça, 

Legislação e Redação, e da Comissão de Finanças e Orçamento, 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, e com a Emenda 

Modificativa, que foi aprovado por unanimidade juntamente com a 

emenda Modificativa.  

 

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

súmula: Altera o anexo I da Lei n° 1.840, de 16 de abril de 2014. Foi 

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

da Comissão de Finanças e Orçamento, 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 5/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Altera o artigo 1° da Lei n° 1.911 de 06 de fevereiro de 2015, que 

“Autoriza a doação de área de terras medindo 1.920,00m², localizada no 

Distrito Industrial, denominada Lote 01 da Quadra 07, para a empresa 

GILMAR SOFA-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.  
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TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e agradeceu os 

munícipes que até este momento estão presentes nesta sessão e os 

convidou para voltar outras inúmeras vezes. Explicou que todos os nobres 

edis irão se empenhar ao máximo, no sentido de atender a proposição 

solicitada pelo vereador Dejalma Marques junto ao governador do 

estado, já que o mesmo é a do mesmo partido nobre par, 

consequentemente um acesso maior junto ao chefe do executivo 

estadual. Comentou ainda assuntos relativos às proposições apresentadas 

e explicou dos exaustivos trabalhos executados pela Comissão 

Processante, pois entende que quem deve, tem a obrigação de pagar, 

sempre acreditando na justiça do homem e na justiça de Deus, e 

salientou ainda que irá até o final em relação aos trabalhos da Comissão. 

E por fim desejou uma boa noite a todos. 

 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

Inicialmente saudou os presentes e ouvintes da rádio, iniciou 

comentado do novo momento que esta Casa de Leis está vivenciando, pois 

no dia de hoje houve uma maciça participação dos Nobres Edis nos 

trabalhos das Comissões Permanentes, discutindo e participando das 

avaliações dos projetos apresentados, demonstrando de forma bem clara 

que a unidade esta se formando nesta Casa de Leis, evitando assim as 

longas e intermináveis discussões nas sessões realizadas neste plenário, 

isso não quer dizer que os Nobres Pares não estão discutindo os projetos 

apresentados, e sim que os mesmo estão sendo discutidos em outro 

momento e suas conclusões finais levadas a plenário já em consenso, 

sempre buscando o melhor para os munícipes. Relatou ainda a presença 

do chefe do executivo municipal, que junto aos Nobres Pares debateram 

assuntos quanto às prioridades na segurança pública em nosso município, 

no sentido de encaminhar ao chefe do executivo estadual as nossas 

necessidades, pois entende que durante o governo passado o número de 

viaturas e contingente de policial foram reduzidos e ainda espera do 

governador o cumprimento das promessas de campanha quanto a 

segurança pública. Quanto aos trabalhos da Comissão Processante, em 

função do mandato de segurança recebido minutos antes da realização da 
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sessão de julgamento, os trabalhos prosseguiram no sentido de cumprir a 

ordem, que foram executados, mas diante do prazo para apresentação 

das alegações finais por parte do acusado, conforme determina o 

Decreto Lei 201, as condições nos obrigaram a encerrar o processo em 

desfavor do senhor Gean Carlos Volpato, pois prazo de finalização de 

noventa dias foi extrapolado, mas nada impede de se impetrar nova 

denúncia contra o senhor Gean Carlos Volpato. Lembrou ainda que no dia 

de ontem foi comemorado o dia internacional da mulher,  

aproximadamente há quinze anos, as professoras Joana e Valdenisse 

criaram em nosso município, o movimento popular das mulheres, que de 

forma bem tímida discutia os direitos das mulheres e sua reivindicações, 

tudo acontecendo nos bairros de nossa cidade, hoje, como resultado 

temos a Associação das Mulheres em pleno funcionamento, lembrou ainda 

que enquanto houver violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha 

deverá aplicada e exaltada. Finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CÉZAR 

PAULINO DA SILVA:  

 De início desejou uma boa noite a todos e agradeceu a 

oportunidade por estar ocupando uma cadeira nesta Casa de Leis e ainda 

pelo carinho que tem recebido por onde passa, já que neste momento 

está vereador, exaltou a harmonia entre os Nobres Pares quanto aos 

trabalhos executados dentro desta Casa de Leis em prol dos munícipes, 

lembrou ainda que o entendimento entre os Nobres Edis tem acontecido 

nas reuniões das Comissões, trazendo ao plenário as decisões de 

consenso, evitando assim desgastes com as longas sessões como 

aconteciam anteriormente. E por fim comentou assuntos referentes às 

suas proposições e finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA: 

Saudou os presentes e mandou um recado especial ao 

Assentamento Juncal, comentou sobre a importância das mulheres do 

referido assentamento, quanto à habilidade no ato de coser, onde 

realizaram um evento no sentido de arrecadar fundos visando a formação 

de sua associação, agradeceu ainda todos que prestigiaram o evento. 

Comentou ainda o dia de ontem, dia internacional das mulheres, e em 

especial as mulheres que lutam para preservar a vida dos dependentes 

químicos, bandeira esta defendida por este Nobre Par. Falou ainda do 

projeto que trata da redução das diárias e verbas indenizatórias, sendo 
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um bom exemplo desta renovada Casa de Leis. E por fim finalizou 

orientando que o seu gabinete sempre estará de portas abertas para 

receber os munícipes e desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES 

DE OLIVEIRA:  

Cumprimentou os presentes e posteriormente comentou assuntos 

referentes à proposição apresentada no âmbito da segurança pública, 

esperando que chefe do executivo estadual entenda as necessidades de 

toda a região do Conesul quanto ao referido assunto. Parabenizou ainda 

algumas gerencias municipal quanto ao eficaz atendimento prestado aos 

munícipes. Agradeceu ainda a servidora Cátia do meio ambiente, pelos 

excelentes préstimos a comunidade. Pediu ainda que os moradores do 

bairro Vila Alta se previnam instalando reservatórios visando amenizar 

os problemas, conforme pedido de informação solicitado anteriormente 

por este Nobre Par. E por fim desejou uma boa noite a todos os 

presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN:  

 Desejou uma boa noite a todos e iniciou comentando que com 

moralidade e ética, obtivemos nesta sessão a aprovação da redução das 

diárias e verbas indenizatórias.  Falou ainda da Comissão Processante em 

desfavor dos senhores José Odair Gallo, José Roberto Alves, Jaime 

Dutra, Mário Gomes e Moacir Aparecido de Andrade, no qual é 

presidente, relatou que a Comissão irá analisar a conduta dos acusados 

diante das provas apresentadas, tomará o depoimento dos acusados e 

também as oitivas das testemunhas, num total de aproximadamente 

quarenta e cinco testemunhas, entre eles o chefe do executivo municipal, 

relatou ainda que o prazo para entrega da defesa se encerra hoje, mas 

todos os acusados já entregaram as suas respectivas defesas e no dia de 

amanhã, terça-feira, já estará encaminhando a intimação de depoimento 

aos acusados, em seguida a comissão apresentara um relatório dando 

prosseguimento ou não á denúncia, havendo o prosseguimento no próximo 

dia dezessete iniciaremos ouvindo os acusados e nos dias vinte e quatro e 

vinte e cinco já estarão ouvindo as testemunhas, este é o nosso 

planejamento, se nada de novo acontecer o prazo previsto para encerrar 

os trabalhos desta Comissão é ate o final deste mês. Lembrou ainda que 

todos os prazos foram respeitados e também foram assegurados o 

direito de ampla defesa dos acusados, diante disso a sessão de 
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julgamento poderá ser marcada na primeira semana de abril. Qualquer 

dúvida este Nobre Par esta a disposição ara qualquer dúvida pendente 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 aos nove dias do mês de março do 

ano de dois mil e quinze.  


