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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/04/2015 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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. Foi apresentada a ata da Sessão anterior. 

Foi feita a leitura do Ofício Geocon n° 44/2015 de autoria do Senhor Antônio 

Martins Filho, Gerente do Núcleo de Contabilidade, encaminhando cópias dos 

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

mês de março de 2015. Foi apresentado Comunicado Interno do Senhor 

Rodrigo Gazette de Souza, Diretor de Controladoria, encaminhando pra 

eventual apreciação do Plenário, conforme artigo 33, Parágrafo VII do 

Regimento Interno, balancete do mês de março do corrente ano.  

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 25/2015 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, solicitando que seja 

informado a esta Casa de Leis, mediante a realização de levantamento junto a 

todas as Gerências, a necessidade atual da Administração de servidores para 

o desempenho da função de motorista.  O Senhor Presidente colocou em 

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

apresentado.  

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 27/2015 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor Adilson 

Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, solicitando que seja 

informado a esta Casa de Leis, visando a regulamentação e concessão do 

adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais ocupantes do 



 2 

cargo de vigia: 1. Se a Empresa contratada pela prefeitura para a realização 

de estudos de condições ambientais, para a regulamentação do pagamento de 

adicionais de insalubridade e periculosidade já concluiu os trabalhos; 2. Qual 

foi o resultado em relação a categoria funcional de vigia; 3. Caso o resultado 

tiver sido favorável à categoria, qual é a previsão de implantação do adicional 

de periculosidade; 4. Se o resultado tiver sido negativo, que seja informado 

quais foram os critérios utilizados na avaliação bem como as metodologias 

utilizadas pela empresa. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse o pedido apresentado.  

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 28/2015 de autoria do Vereador Donizete 

Nogueira Pinto, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Leandro Peres de Matos, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, 

qual o valor arrecadado com a taxa de iluminação pública mensal, quais são os 

gastos com a manutenção dos serviços, e o número de servidores trabalhando 

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

secretário para que encaminhasse o pedido apresentado.  

 

REQUERIMENTO Nº 18/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Sindicato dos Funcionários 

Públicos Municipais de Naviraí, requerendo informações sobre a prestação de 

contas, bem como os balancetes junto aos extratos bancários e 

demonstrativos de despesas dos últimos anos, a partir do ano de 2010, e a 

informação do número de associados a cada ano até a presente data. 

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

para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

REQUERIMENTO Nº 19/2015 de autoria do Vereador Alexandre Orion 

Reginato e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para a Gerência Municipal 

de Saúde, requerendo que sejam prestadas informações quanto aos médicos 

do Município, sendo demonstrada a quantidade de médicos sem especialidade 

e os que possuem especialidade, discriminando qual é a especialidade dos que a 

possuem, e requer também que estas sejam comprovadas através de 

documentos aceitos pelo Conselho Regional de Medicina que demonstrem tal 

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

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

REQUERIMENTO Nº 20/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Carlos 

Barbosa, Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul, requerendo o 
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endereçamento de um pedido à Gerência de Obras do Estado para que seja 

feita a manutenção, ou seja, o patrolamento em toda a extensão da Rodovia 

MS 489, que liga Naviraí ao Porto Caiuá. O Senhor Presidente colocou em 

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

requerimento apresentado.  

 

REQUERIMENTO Nº 21/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente Benedito Missias de Oliveira, requerendo a Vossa Senhoria, 

conforme os artigos 46 e 47, e Capítulo III, do Regimento Interno, que rege 

esta Câmara, que seja constituída uma Comissão Especial de Inquérito para 

apurar os fatos contidos no Ofício nº 018/2015, que na realidade deixou 

dúvidas a serem esclarecidas quanto aos fins propostos no termo de Doação 

de Lotes do Município. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

Justificativa: A Comissão tem a finalidade de apurar irregularidades na 

doação/posse de lotes de terrenos da área industrial deste Município no 

âmbito da Gerência Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde o 

responsável é o senhor Roberto Pedro da Rocha. Conforme Ofício nº 76/2015 

desta Presidência, foi solicitado o pedido de informação, o qual foi atendido 

através do Ofício nº 018/2015 da Gerência, mas que não veio com as 

informações solicitadas detalhadamente, o que nos deixa em dúvidas quanto a 

real finalidade de posse e uso destes lotes e para quem foram doados 

conforme o item 03 (três) do ofício citado. Segue anexa cópia do Oficio nº 

018/2015 que foi encaminhado como resposta, o qual na realidade ainda 

deixou dúvidas a serem esclarecidas. 

Discussão: Com a palavra o Vereador Antônio Carlos Klein disse concordar 

com o requerimento, que em suma requer a abertura de inquérito 

administrativo que visa apurar possíveis irregularidades em doações de lotes, 

entende ainda que solicitação veio em boa hora, já que a população também 

que saber como é realizado o processo de doação dos lotes e ainda 

extraoficialmente se comenta que não há mais lotes para serem doados no 

parque industrial e quando por lá passamos observamos inúmeros lotes já 

doados que o matagal esta tomando conta e até prédios com placa de “aluga-

se”, logo aparenta ter irregularidades acontecendo. E finalizou ainda que 

entende ainda que a população necessita de empregos e quanto mais 

transparente estas doações melhor será para todos. Com a palavra o Vereador 

Josias de Carvalho que inicialmente parabenizou o Primeiro Secretário desta 

Casa de Leis, o vereador Márcio da Araguaia pela iniciativa e também o 

vereador Antônio Carlos Klein quanto ao posicionamento diante da questão, 

relatou ainda que foi procurado por inúmeras pessoas com comércio já 
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estabelecido nesta cidade e com interesse nos lotes a serem doados, e alguns 

com o processo já pronto e nada acontece, situação muito estranha e até nos 

leva a crer que já são cartas marcadas para serem contempladas com os lotes 

doados. De posse da palavra o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Junior, disse 

que a questão é de suma importância, pois se relaciona muito diretamente com 

a geração de empregos e como representante desta Casa de Leis no Conselho 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico juntamente com o 

vereador Donizete Nogueira Pinto, estiveram num trabalho de três semanas 

inclusive com a participação da assessoria jurídica da prefeitura visando 

reformular a Lei de Desenvolvimento Econômico, que em breve chegará a esta 

Casa de Leis, pois vimos inúmeras dificuldades na Lei com intuito de fomentar 

o desenvolvimento do nosso município, tanto para as empresas que aqui 

queiram se instalar ou para empresas que aqui já instaladas. Lembrou ainda da 

promessa de campanha, quando prometeu analisar melhor as dificuldades de 

desenvolvimento que as empresas aqui instaladas encontram em comparação 

com empresas que queiram se instalar neste município, entende ainda que as 

empresas já instaladas estão contribuindo com os impostos neste município, 

gerando inúmeros empregos e distribuindo rendas, logo deveriam receber uma 

atenção especial por parte de todo poder público municipal, pois são empresas 

já consolidadas neste município. E ainda no seu entendimento, a maneira com 

que foi embasado o requerimento solicitando a constituição da Comissão, não 

este bem clara, necessitando de um ajuste para que fique bem solidificado e 

finalizou ser plenamente a favor deste esclarecimento quanto a processo de 

doação. Com a palavra o vereador Donizete Nogueira Pinto, agradeceu os 

presentes exaltando que o requerimento veio em boa hora e no seu 

entendimento, ao doar áreas bem valorizadas e bem localizadas a um 

empresário, com certeza estará deixando ajudar muito outros empresários. 

Lembrou anda que o comércio em si deixa os impostos em outros municípios e 

são as indústrias que realmente trazem os benefícios para o nosso município, 

logo a busca por indústrias que aqui queiram se instalar é prioridade, com 

apoio total desta Casa de Leis, com certeza, novos empresários encontrarão 

condições vantajosas para se implantarem em nosso município, sem a 

necessidade de agir de maneira ilícita. De posse da palavra o nobre edil 

Márcio André Scarlassara, que inicialmente agradeceu a presença de todos e 

entende como edil que hoje está, deve legislar em busca do melhor para o 

nosso município, logo entende que se preciso for, irá sim pedir que se passe 

tudo a limpo quando ao assunto desenvolvimento econômico de Naviraí, 

lembrou ainda que não se trata do atual prefeito e sim aos acontecimentos ao 

longo do tempo que aconteceram e acontecem no “big brother” 

desenvolvimento econômico de Naviraí”, só pelo fato de se caminhar pelo 

distrito industrial e encontrar lotes abandonados já serve de base para 



 5 

denuncias, tendo ainda o conhecimento que alguns lotes estão em nome de 

“laranja”, ainda se preciso for, irá formular imediatamente a denuncia. E ainda 

no seu entendimento, todos que foram beneficiados com terrenos devem ser 

convocados e ouvidos, aqueles que estão gerando emprego receber os nossos 

parabéns, os beneficiados que estão em dificuldades deverão receber apoio 

visando a excelência e os oportunistas que estão de posse dos terrenos e nada 

fazem, deverão devolvê-los para futuramente oportunizá-los aos interessados 

que tenham boa vontade de se estabelecerem em nosso município, trazendo o 

verdadeiro desenvolvimento e progresso, logo no seu entendimento, a CPI 

visando esclarecer os procedimentos adotados nas doações de terrenos deve 

ser aprovado por esta Casa de Leis, pois estamos vivendo um período de 

moralidade, então este requerimento vem em boa hora. Neste momento o 

vereador Manoel Messias de Assis solicita uma parte e de início parabeniza o 

nobre vereador pelo requerimento apresentado, diz ainda acreditar nas 

pessoas que conduzem a gerência de desenvolvimento econômico até que se 

prove o contrário, mas a necessidade de averiguar um a um as situações atuais 

dos terrenos doados, com seus respectivos favorecidos é de extrema 

importância diante do cenário que se apresenta hoje. Ainda este nobre edil 

não tem provas, mas pela situação que alguns terrenos se encontram há uma 

grande possibilidade de estarem em nome de “laranjas”, prejudicando e muito 

os munícipes quanto ao desenvolvimento e geração de novos empregos, e ainda 

se colocou disposição para ajudar e trazer esclarecimento que a população 

naviraiense aguarda ansiosamente. Relatou ainda que em outras gestões, havia 

comentários nas ruas da cidade que empresários com intuito de aqui se 

estabelecerem e querendo solicitar lotes doados, tinham medo de se 

aproximar a esta Casa de Leis devido às atividades ilícitas impostas. E por fim 

relatou caso haja terrenos irregulares, que os mesmos retornem ao município 

e sejam novamente disponibilizadas aos empresários que aqui queiram 

prosperar. Pediu novamente a palavra o vereador Antônio Carlos Klein, 

concordando plenamente com a fala do nobre edil Manoel Messias e no seu 

entendimento houve muita doações executadas de maneira errada, falando de 

administrações anteriores, não sendo específica somente para a atual 

administração, foi vista inúmeras irregularidades quando se trata de doação 

de terrenos, inclusive logradouros públicos já foram doados, acreditando 

muito no atual poder legislativo e na boa índole do chefe do executivo 

municipal, estes levantamentos só trará benefícios a todos deixando bem 

claro toda situação quanto à doação, regularizada e a disposição de novos 

investidores se assim a situação legal permitir. E ainda como vereador desta 

Casa de Leis tem a obrigação de fiscalizar todos os atos de executivo 

municipal, doa a quem doer, entende ainda que no Art. 224 do Regimento 

Interno diz que o plenário é soberano em suas decisões, comentou ainda que 
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futuramente, necessitamos urgentemente que se faça uma reformulação no 

nosso Regimento Interno, tomando como base o regimento da capital Curitiba-

PR, cidades que crescem, sendo assim Naviraí deverá ser planejado visando 

este crescimento, estando plenamente preparada para o futuro. E ainda 

devemos formar uma comissão objetivando a reformulação do Regimento 

Interno, que deveria atender situações como esta, onde deveria ser formada 

Comissão de vereadores com objetivo de investigar, para posteriormente 

apurar as irregularidades e depois formular a denúncia de processo, inclusive 

com encaminhamento ao Ministério Público, com estas reformulações, 

estaremos tendo dispositivos legais para executar os atos supracitados, 

situações não muito claras no atual Regimento Interno em seu Art. 46, 

Parágrafo Único, mas entende ainda que este requerimento é valido para a 

instauração de uma CEI e no Art. 204 do Regimento Interno estabeleça isto 

como norma desta Casa de Leis. Agora com a palavra o vereador Márcio da 

Araguaia, diz ser público e notório a bagunça que se encontra os lotes doados 

e a serem doados, a forma com que foram conduzidos os processos de doação 

nos últimos dez anos, em sua solicitação requereu informações quanto a 

quantidade de terrenos doados e a serem doados, os telefones dos 

contemplados com os terrenos, o que esta faltando de construção e ainda se 

os contemplados cumpriram com as imposições iniciais, como a gerência de 

desenvolvimento econômico não me forneceu estes dados solicitados, só isso 

basta como prova necessária e suficiente para instaurarmos a CEI, com 

certeza é isso que a população espera, logo não podemos como representantes 

do povo ficarmos omissos diante desta situação, entende ainda que a 

instauração desta CEI será benéfico a todos, inclusive para a própria 

Gerência trazendo total transparência a todo processo. Relatando ainda que 

em alguns lotes doados, a empresa detentora do imóvel esta alugando o mesmo 

a terceiros contrariando totalmente a sua finalidade, também há lotes em 

nome de laranja, devendo serem todos investigados. Entende ainda que esta 

Casa de Leis tem o poder de convidar estes contemplados com o imóvel para 

prestar esclarecimento e corroborar com informações atualizadas. Com a 

palavra o vereador Antônio Carlos Klein disse que o nobre vereador Márcio da 

Araguaia tem toda razão nas suas colocações, já que fez o pedido de 

informação e não obtiveram as respostas a contento então a instauração da 

Comissão vem a calhar com intuito de sanar todas as dúvidas pendentes e não 

informadas, entende ainda que esta Casa de Leis tem poderes suficientes 

para instaurar as investigações com intuito de apurar as possíveis 

irregularidades, se existirem. De posse da palavra o vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior voltou a ressaltar com muita tranquilidade e de maneira 

formal que não tem dúvida alguma quanta importância do requerimento, 

demonstrando o quanto a Casa está preocupado com a situação das doações 
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dos lotes do parque industrial. E que este nobre vereador esta alertando para 

que os nobres edis verifiquem atentamente o Regimento Interno, discordando 

do nobre edil Antônio Carlos Klein, onde o Regimento Interno não é omisso 

quanto à situação no parágrafo único e artigos 47 e 48, ainda sentindo-se na 

obrigação de alertá-los já que duas comissões tiveram seus trabalhos 

anulados pelo Judiciário, pois não haviam cumprido algumas das formalidades 

legais, enfatizou não ser contra a comissão, mas temos que nos atentar para 

as formalidades para que não sejamos penalizados posteriormente jogando 

todos os esforços de dois ou três meses em vão. Com a palavra o vereador 

Márcio da Araguaia disse que esta Casa de Leis já esta acostumado com a 

condução de Comissões diante de tantas Comissões sendo realizadas, e 

entende ainda que este requerimento deve ser aprovado no dia de hoje para 

que a gerência em questão tenha direito de apresentar os documentos 

solicitados e tudo seja passado alimpo, trazendo transparência em todo 

processo, e se algo de errado acontecer reiniciaremos novamente o processo 

da Comissão. O vereador Júnior do PT entende a urgência do requerimento 

apresentado pelo Nobre Edil Márcio da Araguaia, mas o alerta é quanto às 

formalidades visando a certificação do processo, mas entende ainda que se 

esta Casa de Leis quer correr o risco tem todo o direito de o fazer, mas é sua 

obrigação alertá-los quanto a esses riscos, lembrando sempre que é 

plenamente a favor do requerimento.   

 

REQUERIMENTO Nº 22/2015 de autoria dos Vereadores Antônio Carlos 

Klein e Alexandre Orion Reginato, expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com providências para o Senhor 

Adilson Nunes Jardim, Gerente Municipal de Administração, requerendo 

informações, acompanhadas de documentos sobre a divulgação da 

movimentação contábil e financeira do Município através do Portal da 

Transparência, uma vez que é direito fundamental de todos receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, interesse coletivo ou 

geral, inclusive dos gastos efetuados em festas e eventos, assim como todos 

os gastos da administração pública, e que devem estar acessíveis no Portal da 

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

secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

REQUERIMENTO Nº 23/2015 de autoria do Vereador Manoel Messias de 

Assis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro 

Peres de Matos, com providências para a Senhora Claudia Gomes S. Pereira, 

Diretora Executiva do Hospital Municipal, requerendo que sejam relacionados 

os aparelhos de maior necessidade para o Hospital Municipal e Postos de 

Saúde, e que esta relação seja numerada por ordem de prioridade de todos os 
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aparelhos necessitados. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse o requerimento apresentado. 

  

INDICAÇÃO Nº 89/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino, expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de Matos, com 

cópia para o Senhor Paulo Henrique Bortolusso Sampaio, Gerente Municipal de 

Esporte e Lazer, para a Senhora Maria Alice Correa de Oliveira, Gerente 

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

reforma do Campo de Futebol que se encontra na Rua Timburi, no Residencial 

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

para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

INDICAÇÃO Nº 91/2015 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara,  expediente endereçado à Senhora Maria Alice Correa de 

Oliveira, Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, indicando que seja 

realizada a limpeza do terreno do Posto de Saúde Vila Nova. O Senhor 

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

encaminhasse a indicação apresentada. 

 

INDICAÇÃO Nº 93/2015 de autoria do Vereador Deoclecio Ricardo Zeni, 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leandro Peres de 

Matos, indicando que seja dada atenção ao aumento salarial das categorias 

funcionais de Auxiliar de Enfermagem, Motorista, Vigilância Sanitária e 

Odontologia, a fim de corrigir distorções salariais conforme reivindicações 

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

secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

INDICAÇÃO Nº 95/2015 de autoria do Vereador Marcio Albino, 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 seja construído um redutor de velocidade 

(quebra-molas), na avenida Amambai, no intervalo compreendido entre as ruas 

Piauí e Maranhão. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, pediu 

ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

INDICAÇÃO Nº 96/2015 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Coronel 

Ezequiel Martins dos Santos, Comandante da Polícia Militar de Naviraí, 

indicando que seja disponibilizado uma guarnição policial móvel para atender 

os bairros de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 
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INDICAÇÃO Nº 96/2015 de autoria do Vereador Marcio André 

Scarlassara,  expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Coronel 

Ezequiel Martins dos Santos, Comandante da Polícia Militar de Naviraí, 

indicando que seja disponibilizado uma guarnição policial móvel para atender 

os bairros de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo após, 

pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 9/2015 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis, expediente endereçado ao Senhor Claudemir 

Ternovoe Ruiz, Cabo da Polícia Militar; e os Senhores Erik Marcelino de 

Araújo e Marcelo Alves de Lima, Soldados da Polícia Militar de Naviraí-MS, 

apresentando nossa parabenização pela realização da prestação de socorro e 

salvamento de um jovem. O Senhor Presidente colocou em votação e, logo 

após, pediu ao secretário para que encaminhasse a indicação apresentada. 

 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei nº 26/2014 de autoria do Legislativo Municipal, que em 

súmula: Institui como medida de promoção da igualdade de oportunidade no 

mercado de trabalho, o programa de Reserva de vagas para negros, em 

concursos públicos para provimento de cargos no Município de Naviraí, Estado 

de Mato Grosso do sul, e dá outras providências. Foi apresentado parecer das 

comissões permanentes contrários a aprovação do Projeto. Em seguida foi 

colocado em discussão. Logo após colocou em primeira e única votação, que foi 

rejeitado por unanimidade.  

 

 

 

 

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 sete dias do mês de abril do ano de dois 

mil e quinze.  


