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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  23/03/2015 

Aos vinte e três 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 e Luiz Carlos Garcia, estando 

ausente com justificativa o Vereador Josias de Carvalho. 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.  

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Resolução nº 1/2015 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Acrescenta Parágrafo único ao art. 9° do Regimento Interno d Câmara 

Municipal de Naviraí-MS, 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 17/2015 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Senhora 

Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal de Saúde, solicitando informações 

acerca do repasse e distribuição do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. O Senhor Presidente colocou 

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

apresentado. 

 

Pedido de Informação nº 18/2015 de autoria do Vereador Deoclécio 

Ricardo Zeni, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Governador 

Reinaldo Azambuja, solicitando as seguintes informações referentes ao 

FUNDERSUL: 1) qual o valor arrecadado mensalmente pelo Estado; 2) qual a 

porcentagem destinada para cada município; 3) quais os critérios de 

distribuição da arrecadação para os municípios; 4) por quem está sendo 
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administrado o FUNDERSUL. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo 

após, pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido apresentado. 

 

Requerimento nº 10/2015 de autoria do Vereador Deoclécio Ricardo Zeni, 

expediente endereçado ao Senhor Fábio Chagas, Presidente do Clube 

Esportivo Naviraiense (CEN) , com providências para ao Senhor Sivaldo 

Pinotti, Diretor Financeiro do Clube Esportivo Naviraiense (CEN), requerendo 

que seja encaminhado a esta Casa de Leis mensalmente os balancetes do Clube 

Esportivo Naviraiense (CEN), a contar do mês de janeiro de 2015.  O Senhor 

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

encaminhasse o requerimento apresentado. 

 

Indicação nº 47/2015 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 que seja feito o rebaixamento do canteiro 

central da Avenida Amélia Fukuda, na quadra compreendida entra as ruas 

Turnera e Paulo Alves de Paula (em frente a Petiscaria Beira Rio). Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 50/2015 de autoria dos Vereadores Márcio Albino e Josias de 

Carvalho, expediente endereçado à Senhora Débora Cristina Imbriani 

Martins, Gerente Municipal de Meio Ambiente, indicando a retirada de 

algumas árvores que se encontram no pátio da Escola Estadual Presidente 

Médici. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 52/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal 

de Saúde, indicando que a Gerência de Saúde estabeleça Convênio com 

Pensionato ou Casa de Apoio na cidade de Cascavel-PR. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 54/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

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

Obras, indicando que seja feito o rebaixamento do canteiro central da 

Avenida Ponta Porã, entre a numeração 197 e 395, compreendido entre duas 
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quadras. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 55/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de Oliveira,   

expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de 

Educação e Cultura, indicando que fossem instalados ar condicionados em 

todas as salas da Creche Sonho de Criança, localizada na Rua Higino Gomes 

Duarte, 976, área central da cidade, pensando no bem estar das crianças e 

também dos Professores. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 56/2015 de autoria do Vereador Márcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Renato Moraes da Silva, Gerente Municipal do Núcleo de 

Trânsito, indicando a transformação em mão única da Rua Yokossuka, que se 

encontra em frente a Escola Estadual Juracy Alves Cardoso; e também a 

transformação em mão única da Rua Hortência, que se encontra entre a 

Escola Municipal José Martins Flores e a Creche Infantil e Pró Infantil. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 58/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de Oliveira, 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal 

de Saúde, indicando que seja realizada a instalação de ar condicionado na sala 

de espera do Laboratório Municipal, localizado na Rua Eurípedes Pereira de 

Souza, junto ao Hospital Municipal, pensando no bem estar da população. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 59/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente Municipal 

de Saúde, indicando à esta Gerência de Saúde que seja estabelecido Convênio 

para Curso de Especialização com o Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo, conhecido por “Centrinho”, 

localizado na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 61/2015 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior e Márcio Albino, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, indicando a criação de uma Coordenadoria 
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de Políticas Públicas para a Juventude. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 62/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato, 

expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja realizado o 

recapeamento da rua São Luiz, Centro, que está em péssimo estado de 

conservação, com buracos e ondulações em vários pontos. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 63/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara e 

outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, indicando que seja implantado em nosso Município um 

Centro de Equoterapia para atender pessoas com deficiência e/ou com 

necessidades especiais. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 64/2015 de autoria do Poder Legislativo, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, 

indicando que sejam tomadas as seguintes providências no bairro Vila Nova:  

1- SEGURANÇA PÚBLICA: devido a inúmeras ocorrência de assaltos, furtos e 

violência no local é necessário um cuidado maior com este bairro. 2- ÁREA DE 

LAZER: até o momento ainda não foi providenciado. O local escolhido está 

abandonado em meio a um imenso matagal, aumentando a insegurança no 

Bairro.Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 65/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion Reginato, 

expediente endereçado ao Senhor Denilson Aurélio Souza Barbosa, Gerente 

Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando que seja realizada a 

limpeza e o conserto das tampas de bueiros das ruas Filomena, Floresta, Gean 

Carlos e Ana Marique Bressa, no bairro Jardim União. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 9/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado à Senhora Lídia de Almeida, esposa do 

Senhor José Francisco do Nascimento, apresentando nossas condolências aos 

familiares pelo seu falecimento, ocorrido na tarde do dia 20 de março do 
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corrente ano. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que encaminhasse a moção apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 10/2015 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior, expediente endereçado à família do Senhor Augustinho Ferreira 

Silvério, apresentando nossas condolências aos familiares pelo seu 

falecimento, ocorrido na tarde do dia 22 de março do corrente ano. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

moção apresentada.  

 

 

Espaço para Esclarecimento: 

 

Foi aberto um espaço para o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

presidente da Comissão Processante instaurada em desfavor do senhor Gean 

Carlos Volpato, para que o mesmo explique como está o andamento do 

processo, iniciou relatando que o senhor Gean Carlos Volpato foi intimado no 

dia dezoito de março, logo o prazo de noventa dias para conclusão do processo 

passa a ser contabilizado a partir desta data, sendo assim conforme o 

decreto 201, o acusado tem dez dias para apresentar a defesa prévia, onde 

arrolará as testemunhas e esclarecerá fatos, que se findará na próxima 

segunda-feira. De posse da defesa prévia a Comissão Processante emitirá um 

relatório optando pelo prosseguimento ou não da denúncia, optando pelo 

prosseguimento, a Comissão seguirá os próximos passos que é fazer o 

interrogatório do denunciado e posterirormente executar as oitivas das 

testemunhas tudo isso dentro da fase de instrução do processo, passando 

esta fase o denunciado deverá entregar as suas Razões Finais num prazo de 

cinco dias, após o término da fase de instrução. Diante da situação 

apresentada e conforme todos os prazos obedecidos, isto é, com todo 

processo dentro da “Lei”, acredita que entre os dias dezessete e vinte e 

quatro de abril aproximadamente, o relatório final deverá ser entregue ao 

Presidente desta Casa de Leis, perfazendo um total de mais ou menos trinta e 

cinco de andamento de todo o processo.   

Agora com a palavra o Vereador Antônio Carlos Klein, presidente da 

Comissão processante em desfavor dos senhores Jaime Dutra, José Odair 

Gallo, José Roberto Alves, Mário Gomes e Moacir Aparecido de Andrade, 

iniciou explicando que após a notificação dos acusado e posteriormente 

apresentação de suas respectivas defesas prévias, a Comissão se reuniu e 

optou pela sequência da denúncia, em seguida, no dia dezessete houve o 

interrogatório dos denunciados aqui mesmo no plenário desta Casa de Leis. E 

na sequência, tendo em vista que os denunciados já haviam arrolado em torno 
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de quarenta e cinco testemunhas para as oitivas, a mesma será realizada nos 

próximos dias vinte e quatro e dia vinte e cinco aqui mesmo nas dependências 

da Câmara Municipal, atendendo a solicitação dos advogados de defesa dos 

senhores Jaime Dutra e Mário Gomes, que já tinham compromissos agendados 

anteriormente, as oitivas de suas testemunhas foram agendadas para o dia 

vinte e cinco, próxima quarta-feira, ás dezesseis horas no mesmo local. 

Quanto a oitiva do Excelentíssimo Senhor Leandro Peres de Matos, arrolado 

como testemunha do senhor Mário Gomes, o mesmo aconteceu hoje no período 

da manhã, as nove hora e trinta minutos, onde a Comissão composta pelos 

senhores Antônio Carlos Klein, Donizete Nogueira Pinto e Luiz Alberto Àvila 

Silva Júnior, se deslocaram até o gabinete da prefeitura municipal para ouvi-

lo na presença dos senhores Mário Gomes e Jaime Dutra, que fizeram os 

questionamentos pertinentes, registrando tudo no termo de depoimento. Há 

ainda uma testemunha arrolada pelo senhor Jaime Dutra que é da capital, o 

acusado solicitou verbalmente que a Comissão se deslocasse até Campo 

Grande para ouvi-lo, diante da situação o presidente explicou que é inviável a  

da Comissão ir até Campo Grande para ouvir uma testemunha, mas ofereceu 

outros meios legais como msn ou skipe, via internet, lembrou ainda que a 

Comissão está tomando todo cuidado no sentido de garantir ampla defesa por 

parte dos acusados, inclusive utilizando das tecnologias atuais que nos é 

proporcionado e dentro da legalidade, onde o mesmo já esta sendo utilizado 

no Poder Judiciário, e ainda houve o oferecimento por parte do presidente da 

Comissão, que o advogado de defesa apresentasse uma declaração por escrito 

da testemunha com os fatos que entendessem serem relevantes para 

constarem nos autos. Cessada a oitiva das testemunhas, no mesmo dia e 

transcrito em ata, será aberto aos advogados de defesa o prazo de cinco dias 

para apresentação das alegações finais. Conforme cronograma, após a entrega 

das alegações finais a Comissão se reunirá e fará o estudo final diante de 

todo processo que consta nos autos visando a apresentação do parecer final, 

se entender que deverá ir para a sessão de julgamento, encaminhará para o 

Presidente desta Casa de Leis para que o mesmo determine a data de sua 

realização, que conforme o andamento dos trabalhos desta Casa, o dia sete de  

abril é a data mais favorável.  E finalizou que a previsão é que os trabalhos se 

encerrem nas primeiras semanas do próximo mês.  

 

 

Votação do 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 Leri n° 1.714, de 24 de 

maio de 2013. Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão. Logo 

após colocou em primeira e única votação, que foi aprovado por unanimidade.  
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TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CÉZAR PAULINO 

DA SILVA:  

 De início desejou uma boa noite aos presentes, aos ouvintes da radio 

Cultura de Naviraí, começou agradecendo a Deus por estar ocupando uma 

cadeira nesta Casa de Leis e pelo excelente acolhimento ao aqui adentrar e 

ainda pelo carinho e confiança que tem recebido dos munícipes. Comentou 

ainda assuntos relativos a Ecoterapia, um antigo sonho pessoal, que com apoio 

do vereador Márcio Araguaia e dos Nobres Edis, o mesmo esta se tornando 

realidade, relatou ainda que o senhor Moacir Arnaldo, um grande campeão de 

rodeio tem muito conhecimento na área da Ecoterapia, inclusive com vários 

cursos, entre eles um em especial realizado em Brasília na Andebrasil, que o 

capacita para poder trabalhar com a Ecoterapia, sendo o único na região com 

esta importante capacitação. Comentou ainda do pedido de informação 

formalizado no dia de hoje em prol dos agentes de saúde e deixou o seu 

gabinete disponível para os munícipes e finalizou desejando uma boa noite a 

todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JÚNIOR: 

Inicialmente saudou os presentes, os ouvintes da radio e iniciou 

relatando que junto ao chefe do executivo municipal estiveram na capital 

federal e acompanharam na última terça-feira a aprovação do orçamento 

geral da união por parte do Congresso Nacional, sendo que o governo federal 

estava trabalhando somente com a décima oitava parte do orçamento previsto 

para o ano de 2015, logo, com esta restrição muitos recursos estavam 

travados e por quase noventa dias trabalhando com um orçamento 

reduzidíssimo, com a provação ocorrida nesta terça-feira, os diversos 

recursos destinados ao nosso município começarão a chegar, pois estarão 

liberados. Entendemos ainda que ao viajarmos até a capital federal, 

antecipamos etapa no sentido de buscar recursos para o nosso município, como 

já diz o ditado: Quem cedo acorda, bebe água mais limpa, assim como muito 

outros prefeitos também estiveram presentes.  Ainda junto ao deputado José 

Orcírio, o Zeca do PT, foi conseguida uma emenda no valor de duzentos e 

trinta mil reais visando à aquisição de um trator com implementos destinados 

ao uso dos assentados do Assentamento Juncal, e estamos também atentos 

quanto a câmara fria solicitada pelas senhoras do referido assentamento. 

Comentou se ainda que no dia de ontem foi comemorado o dia internacional da 

água, recurso este limitado, que apesar de grande parte do maior aquífero 

situar-se em nosso município, o mesmo passa por inúmeros processos até se 
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tornarem apropriadas para o consumo humano, sem contar que para que a 

mesma chegue em nossas respectivas residências necessitam de uma eficaz 

rede de distribuição, sem vazamentos principalmente. Agradeceu a ONG 

GEBIO e seus parceiros pelo excelente trabalho realizado na conscientização 

e conservação do meio ambiente, pois entende que quanto mais poluída, mais 

difícil e mais onerosa será o processo de potabilidade da água. Citou ainda que 

o deputado Amarildo Cruz liderará uma comissão que estará acompanhando o 

processo politico e judicial de indenização da CESP em relação aos municípios 

impactados com a implantação da usina Porto Primavera, que muito interessa 

ao município de Naviraí quanto às futuras indenizações. E por fim convidou 

toda população para que acompanhe de perto todos os trabalhos da Comissão 

Processante no próximo dia vinte e cinco, quarta-feira, onde em torno de 

quarenta e cinco testemunhas dos senhores Jaime Dutra, José Odair Gallo, 

José Roberto Alves, Mário Gomes e Moacir Aparecido de Andrade, serão 

ouvidas pela Comissão e finalizou desejando uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO:  

Saudou os presentes, os ouvintes da radio cultura, e na sequência citou 

uma notícia vinculada em um jornal impresso onde o governador disponibilizará 

a caravana da saúde, que irá percorrer todo o estado num total de quatorze 

carretas, cento e setenta profissionais da área e previsão de dezoito mil 

cirurgias dentro do período de um ano, e nosso município estará comtemplada 

por ser município polo. Entende ainda que Governador já começou a cumprir as 

promessas de palanque. Voltou a lembra das oitivas que acontecerão na 

próxima quarta-feira e explicou que está executando o seu trabalho como 

integrante da Comissão, na maior lisura e como manda os seus princípios. E por 

fim, pediu uma maior participação in loco dos munícipes, nas sessões 

ordinárias realizadas nesta renovada Casa de Leis e finalizou desejando uma 

boa noite aos presentes.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRÉ 

SCARLASSARA: 

Saudou os presentes, o presidente e em especial as suas assessoras que 

sempre o acompanham. Em seguida comentou de suas proposições 

apresentadas no dia de hoje, principalmente quando se trata da saúde, 

especialmente a Ecoterapia, que com certeza ajudará muitas famílias do nosso 

município. Falou ainda da proposição de um futuro convênio entre as 

prefeituras de Naviraí e Cascavel no sentido de melhor atender os pacientes 

vitimas do câncer que necessitem de tratamento ao se deslocarem para aquela 

cidade. Em outra proposição, pediu atenção quanto ao Centrinho, localizado na 
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cidade de Bauru-SP e centro de referência nacional quanto a deficiência labial 

e auditiva, onde pede a gerente que envie odontólogos para se habilitarem 

quanto ao referido tratamento. Relatou ainda que em reunião com a deputada 

Mara Caseiro, a deputada do Conesul confirmou uma emenda no valor de trinta 

mil reais destinada a aplicação na saúde do município.  E finalizando deixou as 

portas do gabinete sempre a disposição dos munícipes e 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 vinte e três dias do mês de março do ano de 

dois mil e quinze.  


