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ATA DA 9a SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  30/03/2015 

 

Aos trinta 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, 

Luiz Carlos Garcia e 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. Em 

seguida foi lido o Ofício Geocon n° 15/2015 de autoria do Senhor Antônio 

Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, encaminhando 

balancetes da Prefeitura Municipal, e de seus fundos e fundações, relativo 

ao mês de fevereiro de 2015. 

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Dispõe sobre forma de negociação e de 

pagamento de créditos de qualquer natureza tributário ou não pra com  a 

fazenda pública municipal 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 Complementar nº 3/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Altera a redação do § 3° inciso III, do artigo 

102, da Lei Complementar n° 063/2006 de 21 de dezembro de 2006, que 

“Dispõe sobre o CÓDIGO DE OBRAS 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 Complementar nº 4/2015 de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: Altera a redação do § 3° do artigo 216, da Lei 
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Complementar n° 062/2006 de 21 de dezembro de 2006, que “Dispõe sobre 

o CÓDIGO DE POSTURAS 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 Legislativo Municipal, que em 

súmula: Altera a ementa e revoga o art. 4° da Lei n° 1.439, de 29 de abril 

de 2009, 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 7/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Politica Cultural, 

revoga Lei que menciona, 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 8/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para a política Municipal, sobre a 

utilização da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, nas repartições Públicas 

Municipais, através de campanhas de orientação, 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 10/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Revoga a Lei n° 1.816 de 11 de dezembro de 2013, que “Dispõe 

sobre a obrigatoriedade da apresentação de comprovação da Capacidade 

Técnica Operacional das empresas para execução de serviços gráficos em 

geral, objetivando atender a demanda das diversas Gerencias da 

Administração Municipal e da Câmara Municipal de Naviraí, bem como a 

apresentação da Licença Ambiental – DLAE”. 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 11/2015 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2016, e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário 
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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 11/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Senhor Moisés Bento da 

Silva Júnior, Presidente da NAVIRAIPREV, requerendo que sejam 

encaminhados a esta Casa de Leis, os balanços gerais, extratos bancários 

das aplicações, bem como o demonstrativo de bancos (qual a porcentagem 

do rendimento mês a mês em cada banco aplicado), e cópias dos balancetes 

mensais dos últimos 5 anos, para preencher as lacunas deixadas pelo Pedido 

de Informação nº 13/2015.. O Senhor Presidente colocou em votação e, 

logo após, pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento 

apresentado.  

 

Indicação nº 60/2015 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 Rua Minas Gerais, sendo um nas proximidades da Rua Dom Pedro I 

e outro próximo a Rua Duque de Caxias. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 66/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Flávio Roberto Vendas Tanus, 

Gerente Municipal de Obras, indicando que seja feito estacionamento no 

canteiro central da avenida Mato Grosso, próximo ao número 592, 

atendendo aos usuários das empresas Multi Peças e Equagril. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a 

indicação apresentada.  

 

Indicação nº 67/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado ao Senhor Ciro José Toaldo, Gerente Municipal de 

Educação e Cultura, indicando que seja instituída uma disciplina de 

prevenção antidrogas nas Escolas Municipais. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  
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Indicação nº 68/2015 de autoria do Vereador Márcio André Scarlassara, 

expediente endereçado à Senhora Anelize Andrade Coelho, Gerente 

Municipal de Saúde, indicando que seja realizada a transferência de 

marcação de exames laboratoriais direto no laboratório, para evitar o 

acúmulo de pessoas na Gerência Municipal de Saúde. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 69/2015 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 realizado o recapeamento da Avenida Caarapó 

entre a Avenida Nova Andradina e Rua Hermínia Tagliari Rigonato. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse 

a indicação apresentada.  

 

Indicação nº 71/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Senhor Renato Moraes da Silva, 

Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, indicando que seja instalado um 

semáforo no cruzamento das avenidas Ponta Porã com a Fátima do Sul e 

Glória de Dourados próximo à Capela Municipal. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que encaminhasse a indicação 

apresentada.  

 

   

TRIBUNA: 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEOCLECIO RICARDO 

ZENI:  

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

Cultura de Naviraí, e iniciou relembrando que ao assumir uma cadeira nesta 

Casa de Leis pediu um voto de confiança aos munícipes, voto este 

confirmado com as atuais ações dos Nobres Pares, que nos próximos meses 

a população sentirá e verá os resultados. Pedindo que a população continue 

depositando total confiança aos Nobres Pares, onde mais mudanças estão 

para vir sempre em prol dos munícipes. Lembrou ainda que no dia de 

amanhã, marcará cinquenta anos da revolução, onde houve o golpe militar e 

os mesmos tomaram o poder onde ficaram por vinte e cinco anos, passando 

por Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur Costa e Silvas, Getúlio 

Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Café Filho e Juscelino Kubitschiek, alertou a 
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população quanto aos falsos líderes que sempre se apresentam e nada 

trazem de benéfico para a nossa população, e a experiência mostrou isso a 

este Nobre Par e ainda entende que diante dos fatos, a corda sempre 

arrebenta para o lado da população, que é o lado mais fraco. Lembrou ainda 

que nunca ganhou nada de ninguém e tudo que hoje possui é fruto de seu 

trabalho e esforço. Voltou a lembrar de que o colégio eleitoral elegeu 

Tancredo Neves, que concorria com o corrupto político Paulo Salim Maluf, 

este apoiado pelos militares, mas como o Brasil é muito abençoado, 

Tancredo Neves é indicado para ocupar a presidência, mas um fato triste 

acontece com a morte de Tancredo antes mesmo de sua posse, assumindo 

assim o político profissional José Sarney. Entende ainda que para reforma 

política que se comente hoje, os mandatos dos vereadores e deputados não 

poderiam passar de dois mandatos consecutivos e para presidente nem 

reeleição. Lembrou ainda do caçador de marajás, o senhor Fernando Collor 

de Melo que no mesmo rumo do senhor Jânio Quadros, o vassourinha, 

diziam que fariam uma limpeza no País, no combatendo ferrenhamente a 

corrupção, ambos não cumpriram o prometido. Relatou ainda que o povo 

brasileiro sofreu muito com os altos índices da inflação, que em 

determinadas época atingiam mais de 80%. Esclareceu ainda que a atual 

presidenta da nação é legítima, pois foi eleita em eleição direta e tem 

legitimidade para a governança, mas entende que os governantes nos 

últimos doze anos seguiram o caminho errado no ato de governar este País, 

sobrando para os pobres dos trabalhadores pagarem a conta feita por 

decisões erradas dos governantes. E por fim desejou uma boa noite a 

todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS:  

Saudou os presentes, o presidente e em especial as pessoas que 

acompanham a sessão até este momento e prontamente agradeceu o 

senhores Fi da Paiol e Luiz Carlos, o Bolacha por terem concedido o seu 

respectivos tempo da tribuna a este Nobre Par, inicialmente diz  concordar 

com o Nobre Vereador Deoclecio Ricardo Zeni em muitas partes aqui 

relatadas anteriormente e entende que as mudanças devem começar por 

aqui e nós devemos ajeitar primeiramente a nossa casa para depois  sairmos 

em busca de outras localidades e diante dos acontecimentos posteriores ao 

dia oito de outubro passado, com certeza a nova composição desta Casa de 

Leis tem se mostrado diferente, e a diferença entre as Câmaras, a  

anterior é a atual é enorme, enquanto na gestão anterior não sobrava 

nenhuma moeda em caixa e ainda deixavam de pagar alguns fornecedores, 
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já na atual gestão, durante os poucos meses trabalhados e pagos todos os 

compromissos, temos em caixa valores que giram em torno de meio milhão 

de reais. Entende ainda que muitos dos acusados juram inocência, mas este 

Nobre Par não entende para aonde ia o dinheiro, já que o caixa quase 

sempre se encontrava com saldo devedor, conclui que na pior das hipóteses, 

esta Casa de Leis estava sendo muito mal administrada, entende que hoje 

nesta atual administração o erário público esta sendo respeitado e ainda o 

valor que restar, deverá ser discutido entre o executivo e o legislativo, e 

posteriormente em consenso, ser aplicado em beneficio dos munícipes, 

ressaltou ainda que a população pode ficar bem tranquilo quanto a 

destinação do dinheiro público, prometendo ainda que nesta gestão jamais 

usaremos de maneira ilícita, o dinheiro público. Entende ainda que a área 

central do nosso município está necessitando urgentemente de um estudo 

técnico (especialista) visando a melhoraria das condições do trânsito que 

hoje se encontra caótico.  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, os ouvintes da radio e iniciou 

parabenizando a Polícia Militar através do Tenente-Coronel Ezequiel e ainda 

todos os alunos PM em nome da aluna Dayene Belo pelo policiamento que os 

mesmo executam, como parte do aprendizado em todas as escolas do nosso 

município no período noturno. Congratulou ainda o doutor Paulo, sendo que 

hoje estiveram juntos revisando mais uma etapa da Lei de fundo de 

desenvolvimento econômico, no sentido de fomentar, lembrando que a nossa 

atitude começa aqui, em nossa localidade para depois se propagar para 

outras esferas. Agradeceu os ensinamentos adquiridos neste dia, diante da 

aula de história proferida pelo Nobre Vereador Deoclecio Ricardo Zeni, 

onde relatou a sua vivência diante dos inúmeros acontecimentos 

significativos e marcantes da política brasileira, mas discorda que quanto 

regime militar, muitos brasileiros foram massacrados e até mortos em 

busca de seus ideais. Entende ainda que o momento não está muito 

favorável aos brasileiros, mas não podemos nos esquecer de que nos últimos 

doze anos o Brasil avançou e muito sob o comando do PT, entende ainda que 

todos os brasileiros têm hoje a possibilidade do obterem créditos em 

várias áreas, tivemos ainda mais de vinte e cinco milhões de empregos 

formais que fomentando as mais variadas áreas da nossa economia, 

resultando em crescimento real de diversos setores. No seu entendimento 

as dificuldades vivenciadas hoje não cabem somente a chefe da nação, o 

senado federal e a câmara dos deputados também têm a sua parcela de 
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contribuição neste momento de turbulência que estamos passando. Entende 

ainda que o momento vivenciando hoje nesta Casa de Leis serve de exemplo 

a todas as esferas, buscando melhorias em prol da nação brasileira, pois 

esta Casa já está fazendo a sua parte. Lembrou ainda que o setor 

agropecuário foi o setor que obteve o maior aumento do crédito nestes 

últimos doze anos e por fim desejou uma boa noite a todos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA 

PINTO:  

Iniciou saudando os presentes e na sequência explanou que é contra 

todos os tipos de corrupção, relatou assuntos relativos a BR-163 discutidos 

em audiência pública realizada na ultima sexta-feira, onde a empresa 

vencedora e que futuramente irá cobrar os pedágios apresentou boas ideias 

aos usuários da referida rodovia, cobrou ainda a presença maciça dos 

munícipes nesta valorosas audiências para que posteriormente tenham 

direito e argumento para cobrar os Nobres Pares quanto ao referido 

assunto. E por fim desejou 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 parabenizou o Nobre Par Manoel 

Messias pelo posicionamento apresentados na sessão de hoje, quanto a 

atual situação desta Casa de Leis, dirigida pelo Senhor Presidente Benedito 

Missias de Oliveira, com total apoio dos doze Nobres Pares, resultando na 

economia de quase meio milhão de reais nestes poucos meses de vereança. 

Relatou ainda as proposições hoje apresentadas, entre elas, entende que a 

indicação dirigida a gerente de saúde Anelize poderá cumprir a mesma com 

muita tranquilidade, quanto a solicitação ao gerente de educação e cultura, 

senhor Ciro José Toaldo, que trata da prevenção no combate as drogas, que 

entende que também será facilmente cumprida. Relatou ainda ter 

conversado com a deputada Tereza Cristina, a mais votada na ultima 

eleição, a mesma relatou ter um carinho especial por nosso município, 

sempre deixando as portas abertas para todos os vereadores que 

necessitem de seus préstimos. Conversou ainda com a deputada Mara 

Caseiro, parceira deste Nobre Par, que na área da saúde tem ajudado e 

muito o nosso município. Entende ainda que como os outros Edis já 

comentaram, estamos sim passando por uma crise onde o combustível, a 

energia e muitos outros produtos estão com seus preços elevadíssimos, 

diante de tudo temos que apoiar a presidenta e manter a democracia, 
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sempre em busca do melhor para a população em todas as esferas. E 

finalizando deixou as portas do gabinete sempre a disposição dos munícipes 

e desejou uma boa noite a todos.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTÔNIO CARLOS 

KLEIN: 

De inicio desejando uma boa noite a todos, esclareceu assuntos 

referentes a Comissão Processante em desfavor dos senhores: Jaime 

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

Aparecido de Andrade no qual preside, relatou que no dia de amanhã, aqui 

mesmo nas dependências da Câmara Municipal, serão ouvido as testemunhas 

restantes, num total de seis testemunhas, em seguida será aberta através 

de Ata o prazo de cinco dias para que os advogados de defesa apresentem 

as alegações finais, que provavelmente se encerrará na segunda-feira, dia 

seis de abril do corrente. Sendo assim a Comissão se reunirá e 

confeccionará o parecer final, tendo a Comissão optada pelo julgamento, a 

mesma poderá ser realizada na próxima quinta-feira ou sexta-feira da 

semana seguinte a semana santa, e com certeza nas próximas duas semanas 

os trabalhos desta Comissão Processante estarão sendo concluídas para 

mais cinco vereadores, ficando pendente ainda a situação do senhor Gean 

Carlos Volpato, cuja situação será resolvida por outra Comissão 

Processante já instaurada e com processo em pleno andamento. Ressaltou 

ainda a importância da participação popular no acompanhamento de todo o 

processo, isto é, acompanhar todos os passos as Comissão Processante até 

a Sessão de Julgamento, se a mesma acontecer. 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 trinta dias do mês de março do ano de 

dois mil e quinze.  


