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ATA DA  3a  SESSÃO ORDINÁRIA  DO  DIA  19/02/2015 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às 10 

horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense, nas 

dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do 

Sul, situada na Avenida Bataguassú no 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: Antonio Carlos Klein, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Dejalma Marques de Oliveira, Deoclécio Ricardo Zeni 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. Expediente-foi apresentado 

ofício nº 14/2015/GAD, assinado pelo Gerente de Administração Adilson 

Nunes Jardim que solicita a retirada de tramitação do Projeto Lei nº 

65/2014, que em súmula: Desafeta de uso público e transfere para o 

domínio do município, a Área Verde 2, localizada no Jardim Tarumã. Em 

seguida foi feita a leitura do Ofício n° 28/gab/2015/ref. Processo-crime 

n° 0006140-02.2013.8.12.0029, de autoria do Exmo. Senhor Paulo 

Roberto Cavassa de Almeida, Juiz de Direito, determinando a suspensão 

do exercício do cargo público (mandato parlamentar) dos Vereadores 

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

Moacir Aparecido de Andrade. Em seguida o Senhor Presidente diante 

do exposto, convocou os suplentes ali presentes para já tomarem posse 

dos Cargos de Vereador, sendo eles: Alexandre Orion Reginato, Manoel 

Messias de Assis e Claudio Cezar Paulino da Silva. Diante da composição 

da nova mesa diretora, ficou decidido que o vereador Antonio Carlos 

Klein substituirá o vereador Benedito Missias de Oliveira na Comissão 

Processante que apura a possível quebra de decoro parlamentar dos 

vereadores Gean Carlos Volpato, Elias Alves e Vanderlei Chagas.  

 

 

Apresentação das Moções, Requerimentos e Indicações: 

 

Requerimento nº 3/2015 de autoria do Vereador Dejalma Marques de 

Oliveira e demais Edis, expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Reinaldo Azambuja, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 

requerendo que seja realizado um aumento no quadro efetivo de Policiais 

Militares ativos no município de Naviraí, tendo em vista o crescente 

número de criminalidade local que assombra a população. O Senhor 
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Presidente colocou em votação e, logo após, pediu ao secretário para que 

encaminhasse o requerimento apresentado.  

 

 

Votação do Projeto: 

 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 de autoria do Legislativo 

Municipal, que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos 

Servidores da Câmara Municipal de Naviraí, e dá outras providências. Em 

seguida foi colocado em discussão. Em seguida o senhor Presidente 

colocou em primeira Votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

 

TRIBUNA: 
 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DONIZETE NOGUEIRA:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e parabenizou os 

vereadores suplentes que nesta sessão tomaram posse. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR LUIZ ALBERTO ÁVILA 

SILVA JUNIOR:  

 De início cumprimentou os presentes e em seguida parabenizou os 

vereadores suplentes que hoje foram empossados, comentou ainda 

assuntos referentes aos trabalhos realizados na condução da presidência 

da Comissão Processante, que estão em pleno andamento e dentro dos 

prazos. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ANTONIO CARLOS 

KLEIN:  

 Desejou um bom dia a todos, agradeceu a presença de todos os 

presentes e parabenizou os vereadores suplentes em função de suas 

respectivas posses realizadas nesta sessão. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR ALEXANDRE ORION 

REGINATO:  

 Cumprimentou todos os presentes e agradeceu a receptividade dos 

Nobres Edis desta Casa de Leis. 
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FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MANOEL MESSIAS DE 

ASSIS:  

 Cumprimentou todos os presentes e agradeceu pela receptividade 

por parte dos Nobres Edis e Presidente. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR CLAUDIO CEZAR 

PAULINO DA SILVA:  

 Agradeceu os presentes e comentou que irá trabalhar em prol dos 

munícipes naviraiense.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR MÁRCIO ANDRE 

SCARLASSARA:  

 Iniciou cumprimentando todos os presentes e parabenizou os 

vereadores suplentes que nesta sessão assumiram suas respectivas 

cadeiras. 

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR DEJALMA MARQUES 

DE OLIVEIRA:  

 Iniciou cumprimentando os presentes e deu as boas vindas aos 

vereadores suplentes que nesta sessão estão substituindo os vereadores 

que por ora estão afastados.  

 

FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SENHOR PRESIDENTE 

BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA: 

Saudou os presentes e parabenizou os suplentes que nesta sessão 

ordinária tomaram posse. Falou também que a política deve ser feita com 

muita seriedade, competência e honestidade. Comentou ainda que os 

Nobres Edis não podem ser omissos quanto ao ato de fiscalizar e por fim 

agradeceu os Nobres Pares.  

 

 

Nada mais a tratar na presente sessão, o Senhor Presidente deu por 

encerrada, e para constar em ata, eu, Márcio André Scarlassara, 

primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e o Presidente 

assinada. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL aos dezenove dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e quinze.  


