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ATA DA 7a SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  16/03/2015 

 

Aos dezesseis 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 apresentado Ofício n° 0068/15 de autoria do Exmo. 

Senhor Vander Loubet, Deputado Federal, manifestando votos de pleno 

êxito ao Senhores integrantes da Mesa Diretora do biênio 2015/2016.  

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei nº 5/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Altera a redação do caput dos arts. 1° e 2°, da Lei n° 1.714, de 24 

de maio de 2013. 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: 

 

Requerimento nº 06/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Roberto Pedro 

da Rocha, Gerente Municipal de Desenvolvimento Econômico, requerendo 

que sejam prestadas informações à esta Casa de Leis, sobre o andamento 

de implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), mais 

especificamente, previsão de convocação de profissional Médico 

Veterinário como responsável pelo serviço. O Senhor Presidente colocou 

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

requerimento apresentado. 
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Requerimento nº 07/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Senhor Badih Selem, Gerente Municipal 

de Vigilância em Saúde, requerendo : 1) informações quanto aos estudos 

sobre a necessidade e viabilidade de implantação de um Centro de 

Controle de Zoonoses ou Canil Municipal; 2) índice de ocorrências 

acidentais (trânsito, mordeduras) ocasionadas por animais de estimação 

no Município; 3) índice de ocorrências de doenças veiculadas por animais 

de estimação no Município (quais doenças e ações desenvolvidas para 

contê-las); 4) relatório de vacinação antirrábica (zona rural e urbana) em 

animais de estimação no ano de 2014; 5) estimativa da população canina e 

felina no Município (zona rural e urbana); 6) programas adotados e 

desenvolvidos no Município com a finalidade de educar e orientar a 

população no tocante aos riscos de contaminação por doenças veiculadas 

por animais de estimação; 7) estimativa da população de animais errantes 

(caninos e felinos) no Município; 8) estratégias adotadas para conter o 

crescimento da população de animais errantes no Município. O Senhor 

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

encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

Requerimento nº 08/2015 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, requerendo informações 

acerca dos dias de atendimento ao "HiperDia" já realizados nos Postos 

de Saúde de Naviraí, pela farmacêutica Bruna Schoroeder, bem como os 

dias previstos ao atendimento nos postos, no mês de Abril/2015. O 

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

para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Requerimento nº 09/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas 

Tanus, Gerente Municipal de Obras, requerendo cópia do mapa com 

projeto do bairro Vila Industrial, contendo descritivo das ruas, 

infraestrutura, asfalto e arborização. O Senhor Presidente colocou em 

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

requerimento apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 14/2015 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara e outros Edis, expediente endereçado ao Senhor 

Roberto Pedro da Rocha, Gerente Municipal de Desenvolvimento 
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Econômico, solicitando as seguintes informações sobre a situação legal 

dos lotes de terrenos do Distrito Industrial de Naviraí: 1) quantos lotes 

de terrenos do Distrito Industrial foram doados pela Prefeitura 

Municipal nos últimos 10(dez) anos; 2) quantos lotes foram transferidos 

a empresários ou doados; 3) quantos foram doados e estão sem 

construção; 4) nome de todos os beneficiários de lotes, com telefone de 

contato, e quantidade de lotes que já foram vendidos para terceiros; 5) 

quantos lotes ainda tem disponíveis para doação. O Senhor Presidente 

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

encaminhasse o pedido apresentado. 

  

Pedido de Informação nº 15/2015 de autoria dos Vereadores Márcio 

André Scarlassara e Manoel Messias de Assis, expediente endereçado ao 

Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, Gerente Municipal de Receita, 

solicitando informações sobre a forma que é feito o cálculo para 

cobrança de licença ou alvará, qual o valor cobrado dos usuários do 

trenzinho, e qual é o percentual do valor pago à Prefeitura para obtenção 

da licença de uso do perímetro urbano de Naviraí. O Senhor Presidente 

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

encaminhasse o pedido apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 16/2015 de autoria do Vereador Dejalma 

Marques de Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Moisés Bento da 

Silva Júnior, Gerente Municipal de Receita, solicitando informações 

relativas ao porque de muitos moradores do bairro Jacarezinho ainda não 

possuírem os documentos legais de habitação. O Senhor Presidente 

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

encaminhasse o pedido apresentado. 

 

 

Indicação nº 32/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que seja realizada a construção de 

fraldários nos Órgãos Públicos e no Parque de Exposição Tatsuo Suekane, 

em pelo menos um banheiro feminino, e que seja feita a cobertura nos 

pontos de ônibus do Município. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 33/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 
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Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja realizada a revitalização e a limpeza, retirando o lixo existente 

ao redor do Parque Sucupira. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 35/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja feita a retirada dos tocos de árvores em frente a Prefeitura 

Municipal de Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

Indicação nº 36/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja realizada a limpeza, a manutenção e o fechamento do portão do 

terreno situado na av. Weimar Gonçalves Torres e av. Caiuá com rua 

Dália, onde fica a antena da TV Morena e SBT. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

  

Indicação nº 37/2015 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, indicando que sejam feitos 

dois quebra-molas na Avenida Abelardo Xavier de Macedo, no bairro 

Jardim Paraíso, sendo um nas proximidades da Avenida Antonio Figueira 

e outro próximo a Rua José Soares Limeira. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 38/2015 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 feita 

uma rotatória entre as Avenida Weimar Gonçalves Torres, Avenida Jateí 

e Rua Dália. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada.  
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Indicação nº 39/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja realizada a retirada dos tocos de árvores na Avenida Dourados 

em frente ao restaurante Vera Cruz, centro da cidade. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 40/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza 

Barbosa, Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando 

que seja realizada a troca de 2 (duas) luminárias que estão queimadas 

situadas na rua Alameda das Oliveiras, 195, no bairro Royal Park 

Residence. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 41/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar Pulino da 

Silva, 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, para a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente 

Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja viabilizado a 

vitalização da Praça do Jardim Paraíso, localizada na Rua Tom Jobim, com 

arborização, limpeza, iluminação, conserto de bancos e demais itens 

danificados nas dependências da mesma, bem como pintura, sinalização e 

principalmente a identificação da praça. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 42/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, Gerente 

Municipal de Educação e Cultura, indicando a construção de quatro novas 

salas de aula no colégio José Martins Flores, situado no bairro Sol 

Nascente, para poder atender a demanda dos moradores e para que não 

precisem se deslocar para colégios muito distantes de suas residências. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 43/2015 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 
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Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, indicando que seja 

viabilizado, com urgência, a dedetização do Posto de Saúde Vila Nova.  

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 44/2015 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, para o Senhor Flávio 

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

viabilizado o serviço de drenagem no pátio interno do Posto de Saúde 

Vila Nova.  Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 46/2015 de autoria dos Vereadores Marcio Albino e 

Josias de Carvalho, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador Reinaldo Azambuja, com providências para a Excelentíssima 

Senhora Maria Cecília Amendola da Motta, Secretária de Estado de 

Educação, para o Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, Deputado 

Estadual, indicando que seja realizada a reforma da estrutura física da 

Escola Estadual Presidente Médici. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 49/2015 de autoria do Vereador Donizete Nogueira Pinto, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, indicando que seja elaborado e encaminhado a esta Casa 

de Leis, um Projeto visando o estabelecimento de diretrizes para a 

Política Municipal sobre reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais 

LIBRAS e sua utilização nas repartições públicas municipais e nos 

logradouros públicos através de campanhas de orientação.  Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 51/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Ciro José 

Toaldo, Gerente Municipal de Educação e Cultura, para o Senhor Flávio 

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

realizada a construção de uma ampla cozinha com dispensa e refeitório, 

bem como um depósito com lavanderia, para o devido atendimento das 
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necessidades do CIEI - Centro de Educação Infantil Sonho de Criança .    

Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 07/2015 de autoria do Vereador Benedito Missias 

de Oliveira e demais Edis, expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Manoel Francisco de Freitas, apresentando nossas sentidas 

condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 13 de março do 

corrente ano. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 08/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e demais Edis, expediente endereçado ao Senhor José 

Pereira e à Senhora Ana Paula Pereira, respectivamente pai e esposa do 

jovem Rodrigo Sérgio Pereira, apresentando nossas condolências aos 

familiares pelo seu falecimento, ocorrido na tarde do dia 15 de março do 

corrente ano. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Votação do Projeto: 

 

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

súmula: Altera a Redação do art. 1° da Lei n° 1.405, de 21.10.2008, que 

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

Rodrigues Del Colle”. 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 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. 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 MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e agradeceu os 

ouvintes da radio cultura de Naviraí que acompanham a sessão, 

parabenizou os munícipes naviraiense que de maneira pacífica 

compareceram no dia de ontem na Praça Euclides Antônio Fabris para 

manifestarem seus anseios por mudanças diante da situação que se 

encontra o nosso País, lembrou ainda que o ato de ontem, em nível 

nacional, foi organizado pela sociedade civil sem o envolvimento de 

políticos oportunistas, ainda que os atuais governantes entendam que a 

oposição esta incitando a população visando a realização do terceiro 

turno, no seu entendimento, relatou que o povo esta cansado desta 

hipocrisia, esta cansado dos governantes que já está há décadas no 

poder e nada mais acrescentam para a nação, realizando somente o 

desvio de verbas púbicas e investimentos desnecessários, citou alguns 

exemplos como os estádios que custaram fortunas e ainda foram 

superfaturados, enquanto inúmeros hospitais necessitam de aparelhos 

para melhor atender a quem busca estes serviços. Observou que a 

população já esta cansado dos políticos, independente de partido, que 

roubam o dinheiro público, pede ainda penas mais severas aos corruptos e 

a quem manuseia estes valores encaminhando-os para beneficio próprio. 

Comentou ainda que o povo brasileiro não quer o assistencialismo, e sim a 

dignidade, necessitam de bons hospitais, bons serviços, políticos 

honestos e uma qualidade de vida digna de ser humano. Finalizou 

relatando que o orgulho de ser brasileira esta sendo suprimido diante 

dos acontecimentos, enalteceu a honradez e pacificidade com que 

ocorreu a manifestação no dia de ontem e por fim desejou uma boa noite 

a todos.    

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ALBINO: 

Inicialmente saudou os presentes e iniciou relatando o porquê de 

sua viagem realizada nesta semana, viagem esta com intuito de buscar 

recursos para o nosso município junto ao deputado Onevan de Matos, 

lembrou ainda que neste mês se encerra o período para a requisição de 

emendas parlamentares. Agradeceu os préstimos do senhor Guedes, 

assessor do deputado, quanto a sua estada na capital do estado em busca 

de recursos, em especial, recursos destinado a reforma da Escola 

Estadual Presidente Médici, que com certeza será concretizada. Ainda na 
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capital visitou outros deputados com objetivo de trazer recursos para o 

nosso município, principalmente para as entidades, que sem estes 

recursos não sobrevivem. 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 iniciou relatando que junto aos 

Nobres Edis no dia de hoje estiveram com o chefe do executivo 

municipal acompanhando a assinatura da ordem de serviço referente à 

terceira etapa das obras do Jardim Tarumã, recursos estes oriundo do 

Governo Federal, enfatizou ainda que em torno de noventa e cinco por 

cento das obras que agora estão sendo realizadas em nosso município, 

como pavimentação e outras, só foram concretizadas através de 

recursos oriundos do Governo Federal, que somam mais de trezentos 

milhões de reais, só no governo Dilma, mostrando claramente a 

preocupação do Governo com a qualidade de vida dos munícipes. Lembrou 

ainda que em reunião junto o deputado Amarildo Cruz, a Gerência e o 

Secretário, procurou aumentar e melhorar a destinação de recursos para 

o nosso município, pois entende que o mesmo neste momento não esta 

sendo justo, já que Naviraí ocupa uma região central e atende toda a 

região do Conesul, principalmente quando se trata da saúde, entende 

ainda que com a ajuda dos Nobres Pares poderemos transformar o 

Hospital Municipal em Hospital Regional para melhor atender a demanda. 

Lembrou ainda que o deputado Amarildo Cruz destinou um valor de 

quarenta mil reais em duas emendas destinadas as melhorias na Casa Lar 

Santo Antônio, que executa um excelente trabalho no atendimento aos 

idosos em nosso município. Comentou ainda assuntos relativos às 

manifestações ocorridas em todo território nacional, diz ainda ser a 

favor e entende que a mesma esta garantida em nossa carta magna. 

Enfatizou ainda ser contra a corrupção em todas as esferas e lutará 

incessantemente contra este câncer que atinge alguns setores da 

administração pública. Por outro lado, repudia qualquer forma que 

afronte a democracia, pois entende que a presidente foi reeleita com a 

maioria dos votos em uma eleição que se findou no dia cinco de outubro 

do ano passado, tudo transcorrido de maneira legal, entende ainda que a 

maioria optou pela continuidade desta maneira de governar, que resgata 

a cidadania dos mais humildes, que oferece mais empregos, que dá mais 

condições de adquirir a casa própria, em suma, mais dignidade. Mas é 

plenamente contra o golpe militar que minorias estão querendo impor, 



 10 

pois entende que o mesmo é inconstitucional. Finalizou desejando uma 

boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO:  

Saudou os presentes e ouvintes da radio cultura, em seguida  

agradeceu a professora Mariana pelo excelente projeto relativo as 

LIBRAS que foi apresentado ao executivo municipal visando uma futura 

apreciação pelos Nobres Pares. Agradeceu ainda o chefe do executivo 

municipal quanto ao pronto atendimento a este nobre par, relativo às 

reinvindicações solicitadas pelo presidente do Bairro Jardim Paraíso, 

finalizou relatando que presenciou a assinatura do contrato que visa a 

pavimentação asfáltica do Bairro Jardim Tarumã, que também atingirá o 

Bairro Jardim Alvorada e por fim desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN:  

 Desejou uma boa noite a todos e iniciou informando assuntos 

relativos a Comissão Processante e confirmou que no dia de amanhã a 

partir das oito horas e trinta minutos, estará interrogando os senhores 

Jaime Dutra, José Odair Gallo, José Roberto Alves, Mário Gomes e 

Moacir Aparecido de Andrade, que será realizado aqui mesmo no plenário 

da Câmara Municipal, onde a mesma estará de portas abertas para que os 

munícipes interessados possam acompanhar o interrogatório dos 

referidos acusados. Lembrou ainda que as oitivas das testemunhas dos 

acusados num total de quarenta e cinco pessoas, também serão 

realizadas nesta Casa de Leis, onde as intimações já estão sendo 

encaminhado e a previsão para ouvi-las será nos dias vinte e quatro e 

vinte e cinco da próxima semana, sendo que o chefe do executivo 

municipal foi arrolado como testemunha de um dos acusados, como tem a 

prerrogativa, o Excelentíssimo Senhor será ouvido nesta segunda-feira 

dia vinte e três, as nove horas e trinta minutos em seu gabinete, 

localizado na prefeitura municipal, sendo que a data e horário foi 

especificado por Vossa Excelência. Conforme o cronograma de realização 

dos trabalhos, o prazo para entrega das Alegações Finais que é de cinco 

dias, começaria a ser contado a partir do dia vinte e seis de março, em 

seguida a Comissão se reunirá e emitirá o Parecer Final, se a Comissão 

decidir pelo procedimento da denúncia, o Senhor Presidente desta Casa 

de Leis marcará a Sessão de Julgamento, onde a plenária desta Casa de 

Leis julgará pela cassação ou não dos acusados. Lembrando ainda que 
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todos os prazos para ampla defesa por parte dos acusados estão sendo 

respeitados e dentro da Lei poderão fazer as juntadas que assim 

preferirem. Relatou ainda que se o cronograma for cumprido fielmente, 

no dia trinta e um do corrente mês, a Comissão entregará ao Senhor 

Presidente o relatório final, encerrando assim as suas atividades muito 

antes do prazo final que se finda ao final do mês de maio. Finalizou 

relatando que esta Comissão estará trabalhando com afinco para 

finalizar o quanto antes esta Comissão Processante, visando dar mais 

transparência aos atos desta Casa de Leis e combatendo 

sistematicamente a corrupção, para que os Nobres Edis possam executar 

seus respectivos trabalhos em paz e com tranquilidade. Finalizou 

desejando uma boa noite a todos.  

 

 

 

 

Nada mais a tr atar 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 dezesseis dias do mês de 

março do ano de dois mil e quinze.  


