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ATA DA 12a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/04/2017. 

 

 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezessete, às dez horas, 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 Jaimir José da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Marcio Andre Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; 

estando ainda presentes os vereadores: Josias de Carvalho, Antônio 

Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e Rosângela Farias Sofa. Foi constatada a 

ausência da Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção 

de Deus, convidou a todos os presentes para a leitura de um texto 

bíblico. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário 

para fazer a leitura do expediente – ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia dezoito de abril do ano de dois mil e dezessete, se encontra à 

disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lido Ofício 

115/17 de 24 de abril/2017 enviado pelos Senhores José Izauri de 

Macedo, prefeito municipal e Claudomiro Nicácio Nascimento, Gerente 

de Finanças, encaminhando o Balanço Geral do município de Naviraí 

referente ao exercício de 2016 dos fundos: FUNDEB - Educação; 

FMHIS – Habitação; FMC – Cultura; FMM – Ambiente; FUNDEC – 

Desenvolvimento Econômico; FMS – Saúde; FMIS – Investimento 

Social; FMDCA – Criança e Adolescente; FMAS – Assistência social; 

FMDPD – Deficiência; FMD Difusos; NAVIRAIPREV – Previdência; 
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Balanço Consolidado; Balanço Prefeitura. Ofício nº 116/17/GAD de 

autoria do Senhor José Izauri de Macedo, com embasamento no inciso 

XXXVII, do artigo 76 da Lei Orgânica do município, encaminhando para 

referendo do Poder Legislativo o Termo de Colaboração nº 30/2017 da 

Fundação de Apoio à pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do 

Sul – FAPEMS, em caráter de urgência.  

 

Termo de Colaboração n° 30/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a Cultura de Mato 

Grosso do Sul – FAPEMS; no valor de R$30.000,00 com três parcelas 

de R$10.000,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão e o 

Vereador Marcio Scarlassara solicitou o pedido de vista ao referido 

termo. O Senhor Presidente colocou em votação o pedido de vista que 

foi aprovado. 

 

Ofício/GAB/n° 085/2017 de 18 de abril, do gabinete da Deputada 

Estadual Mara Caseiro, enviando o ofício 313/2017/DAB/SAS/MS, do 

Ministério da Saúde em resposta à indicação enviada pelo vereador 

Marcio Scarlassara, solicitando recursos para a reforma e ampliação do 

espaço físico do CEO – Centro Especializado de Odontologia deste 

município, com toda documentação necessária para vir uma verba de 

ampliação. 

 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 63/2017 de autoria dos vereadores Claudio Cézar 

Paulino da Silva, Rosangela Farias Sofa, Lourdes Elerbrock e Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 
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Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, a Senhora 

Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, 

requerendo informações detalhadas a respeito da creche que está 

sendo construída no Residencial Ipê, sobre: 1) qual a data de início da 

obra em questão? 2) qual o valor total da obra? 3) quais valores já 

foram repassados? 4) se há valores em atraso? Quais? 5) qual o valor já 

gasto na obra? 6) se há previsão de término e inauguração? O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador Claudio que 

cumprimentou a todos e disse que fez essa solicitação para ter 

informações do que está acontecendo, porque é uma obra grande do 

governo federal e está parada há um bom tempo, e também para cobrar 

dos deputados federais, senadores para que essa obra seja 

concretizada e entregue para a população o mais rápido possível. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 64/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho;  

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre o planejamento no 

atendimento à população no Posto de Saúde Carlos Vidoto, localizado na 

Av. Amambaí, nº 1135, Centro. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e 

disse que foi procurado por vários moradores daquela região alegando 

que o atendimento está precário no sentido de relacionamento de 

funcionário público com cidadão, por isso fez esse requerimento e pede 

ao gerente de saúde que está fazendo tantos ajustes para que tudo 

caminhe certo, então que faça mais esse ajuste porque a funcionária 

que faz o atendimento não está fazendo a altura que merece a 
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população, e disse que quando é necessário ele fiscaliza e faz as 

cobranças, seja funcionário, gerente ou prefeito, mas sempre com 

ética, dentro dos limites e respeitando os direitos, e acredita que o 

gerente de saúde vai resolver essa situação e a população que 

frequenta o posto de saúde Carlos Vidoto terá um atendimento 

especial. Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara que 

cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Josias pelo seu 

mandato feito com lisura, porque quando tem que defender, defende, 

quando tem que cobrar, cobra e hoje está fazendo uma cobrança 

relacionada com a saúde, mesmo acreditando nessa administração; mas 

ele aproveitou para fazer um alerta, falando que não é problema da 

funcionária do posto de saúde Carlos Vidoto, mas sim da atual 

administração, porque todos os PSF`s estão com problemas, sem soro, 

sem algodão, sem luvas, sem medicamentos, sem nada e os médicos 

estão com medo de trabalhar na saúde pela falta de medicamentos. 

Comentou que um médico estava no meio da cirurgia e teve que ligar 

para o secretário de saúde para pedir a medicação e disse que não vai 

mais operar ninguém porque não quer perder vidas. Então o problema é 

geral. Comentou também que no domingo saiu do hospital municipal 

revoltado, porque o centro cirúrgico continua fechado, e ligou para o 

Dr. Jackson que informou que só está fazendo cirurgias de emergências 

como acidentes de trânsito, e a preocupação do Dr. é que tem muitas 

mulheres com miomas e que precisa ser retirado, por suspeitas de 

câncer e é necessário fazer a biópsia para saber o diagnóstico para ser 

seguido. Então alerta os vereadores falando que todos estão sendo 

omissos com a saúde de Naviraí. Um aparte do vereador Claudio, 

dizendo que realmente estiveram no hospital municipal no domingo à 

noite, e não é só a falta de medicamentos que tem, mas sim a falta de 

humanidade, como o caso de uma senhora que estava internada algum 

tempo e que faleceu em decorrência de um câncer às dezesseis horas e 
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até às nove da noite o corpo não tinha sido liberado, só por falta do 

médico em assinar a liberação do óbito, e tiveram que intervir em favor 

da família. Isso está acontecendo sempre, e comentou que não sai do 

hospital municipal, porque é muita gente ligando pedindo ajuda; a 

situação está muito difícil e é necessário que coloque uma equipe que 

realmente trabalhe para engrenar e fazer funcionar. O vereador 

Márcio disse ainda que muitos funcionários estão levando de sua casa 

álcool e materiais de limpeza para poder trabalhar nos PSF´s, porque 

nem isso tem, e já que o prefeito não se manifesta com relação à saúde, 

a câmara tem que e se manifestar e tomar alguma atitude, e se for o 

caso de intervir, farão isso, assim como afastar se for necessário, 

porque não pode continuar esse caos em que está a saúde em Naviraí. 

Com a palavra a vereadora Rosangela, que cumprimentou a todos e disse 

ao vereador Marcio que eles não estão sendo omissos, porque estão 

mandando ofício, encaminhando e colaborando com a administração, e o 

que estão precisando é o respaldo da administração para que as coisas 

comecem a andar; ela mesma já procurou saber sobre as demandas das 

cirurgias eletivas, fez uma relação sobre as cirurgias das cataratas, 

procurou o prefeito, o Dr. Fabio e estão tentando dentro do possível 

fazer com educação, sem fazer escândalo e colaborando com o 

desenvolvimento desta gestão e das pastas que estão em atraso, e o que 

eles falam é que não estão conseguindo gerir tendo vários problemas 

por culpa da gestão passada; mas é preciso dar um passo na 

responsabilidade desta gestão, porque ela como vereadora está indo 

atrás, conferindo, falando, mas infelizmente o vereador sozinho não 

pode fazer mais nada, além disso. E se for para agir tem que ser os 

treze vereadores juntos e assumir a responsabilidade, porque estão 

aqui para colaborar. E disse que não aceita o que o vereador Marcio 

disse, falando que estão sendo omissos, porque os vereadores estão 

trabalhando. O vereador Marcio solicitou um aparte e disse que sabe 
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que todos estão trabalhando, mas não vê boa vontade na parte da 

administração que não aceita nada que venha dos vereadores e não 

fazem nada, então ele disse que os vereadores tem que se posicionar 

porque a saúde do município não pode esperar. Com a palavra a 

vereadora Lourdes Elerbrock dizendo que quando se fala em saúde, 

estão falando de pessoas que está sofrendo, que precisam de 

atendimento sério e de carinho, e comentou sobre uma senhora que tem 

uma filha com lúpus, e uma pessoa da saúde disse pra ela que já estava 

de saco cheio de vê-la, e isso não é uma coisa que se fala para o ser 

humano e muito menos quando está doente. E quanto ao restante dos 

outros problemas, já vai fazer cento e vinte dias desse governo e eles 

ainda não conseguiram fazer a licitação funcionar, e eles tem que ter a 

consciência de que estão lidando com ser humano e que precisa ser 

atendido, especialmente na saúde e já passou da hora de ver se a 

pessoa encarregada de fazer a licitação está fazendo corretamente, 

porque senão tem que colocar outra no lugar; infelizmente mandaram 

todos que sabiam trabalhar embora e colocaram gente que está 

aprendendo, e não se faz esse tipo de coisa em uma instituição séria 

como uma prefeitura. Pediu ao prefeito e ao secretário de saúde que 

trabalhe direito e faça com que tudo funcione, porque a população não 

está mais aguentando. Com a palavra o vereador Klein que cumprimentou 

a todos e disse que é uma situação bastante constrangedora que 

vivemos este ano em relação as condições de atendimento na saúde em 

Naviraí. Em todas as sessões existem denúncias, cobranças de falta de 

remédios, falta de atendimento, com a população cobrando, os 

vereadores também e o tempo está passando e não tem uma solução 

para uma questão que não pode esperar, porque quando se trata de 

saúde, tem que ser de imediato e o que mais se prega hoje é que tem 

que se fazer a saúde preventiva, para evitar que as pessoas fiquem 

doentes para evitar tantos gastos como todos sabem que acontece. 
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Falou que a vereadora Rosangela comentou sobre a fala do vereador 

Marcio quando disse que estamos sendo omissos, mas acredita que não 

foi bem isso que ele quis dizer, porque os vereadores estão cobrando e 

o Marcio é um dos que mais cobra, então agora é preciso utilizar os 

mecanismos administrativos possíveis, para que possa não só cobrar, 

mas realizar uma fiscalização realmente efetiva; sabe-se que hoje 

constitucionalmente o vereador tem as atribuições de fiscal do 

executivo, do próprio legislativo, além de legislar, mas também 

atribuição de colaborar com a administração, ajudar o executivo a 

administrar a cidade; mas no regimento interno tem medida que permite 

fiscalização efetiva, que não fique só nas cobranças através dos 

requerimentos, pedidos de informações, uso da palavra no momento dos 

debates e da tribuna desta casa, que são as comissões de investigação, 

que pode ser direcionada a administração indireta como é o caso do que 

acontece na direção do hospital e farmácia, temos a CPI que é a 

comissão parlamentar de inquérito, que pode culminar como uma 

denúncia mais específica e quando existe uma improbidade do próprio 

executivo municipal, culminando em processo e até cassação e a CEI que 

é uma investigação propriamente dita que é feita através de um 

requerimento com um terço dos vereadores assinando para que se abra 

a comissão especial de inquérito e que se apure o que vem acontecendo, 

e pela conclusão da CEI que vem para votação em plenário, se 

confirmado que aconteceu algo ilícito que gera improbidade 

administrativa, os gerentes são responsabilizados através de uma 

denúncia que será formulado nesta casa, e também encaminhando a 

conclusão da CEI ao Ministério Público para que tome providências no 

âmbito da justiça comum, para apurar responsabilidade. Cobranças 

todos os vereadores tem feito e tem trabalhado, mas como é de praxe 

em todas as administrações, e não só essa, mas de todas em não 

atender requerimentos de vereadores; então são situações que 
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prejudicam a saúde, e como a saúde é a suprema lei, e diante desse 

quadro já é o caso de ser aberta uma CEI, independente da comissão da 

saúde que tem atribuições necessárias para fiscalizar o que está 

acontecendo, mas uma comissão especial formada através de sorteio 

neste plenário para fazer as investigações, e apurando a 

responsabilidade do que está acontecendo, se é por falta de 

administração dessa gestão ou se consequência do que a administração 

passada deixou. O vereador Josias fez um aparte e disse que esteve 

falando com o Sr. Claudomiro, que faz as licitações, que disse que 

realmente as coisas atrasaram porque a gestão anterior não teve um 

bom relacionamento com o laboratório que ganhava as licitações, teve 

medicamentos que não foram pagos e para a prefeitura comprar, mesmo 

que queira comprar a vista, eles não vendem enquanto não pagar a dívida 

do passado que foi da gestão anterior, e o prefeito anterior sabendo 

que não venceria as eleições, também não fez as licitações, onde criou 

esse caos, e essa nova gestão está trabalhando, mas o prefeito tem que 

construir e ganhar a credibilidade que foi perdida aqui em Naviraí, 

sendo um processo gradual, porque tem que levantar o dinheiro, pagar a 

dívida, fazer novas licitações, tem prazos para a medicação chegar, mas 

tudo será organizado e acredita que já está para acontecer. O 

Vereador Klein falou que recebeu a informação que foram feitas duas 

licitações para a compra de medicamentos e foram negativas, porque 

não apareceu nenhum interessado para vender remédios para a 

prefeitura de Naviraí, porque perdeu toda a credibilidade dos 

fornecedores, em razão do que aconteceu na gestão passada. Um aparte 

do vereador Claudio Cezar falando que realmente teve essa informação 

de que as empresas não estão participando das licitações e não tem 

interesse, mas tem que ter um meio de conseguir, nem que seja através 

de consórcio. O vereador Klein comentou que é uma situação muito 

grave, que não é responsabilidade dessa administração, mas tem que ser 
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resolvida. E se propõe a fazer um requerimento de abertura de uma CEI 

se os vereadores estiverem de acordo, para formar uma comissão 

especial de investigação. Um aparte do vereador Simon que 

cumprimentou a todos e disse que entende que tem que dar um prazo, 

tem que ver o que aconteceu na gestão passada, mas não pode confundir 

falta de experiência com falta de preparo, porque quando colocou o seu 

nome a disposição para ser vereador, ele pessoalmente não tinha 

experiência, mas se sentia preparado porque foi aprender como iria 

tocar o seu mandato, e nota através das informações que chegam até 

essa casa que o governo atual não se preparou para executar o seu 

trabalho, e não pode ficar se apegando ao passado, porque a gestão 

passada foi elogiada pelo próprio prefeito atual falando que a saúde de 

Naviraí era uma das melhores do Estado, e o que aconteceu no final do 

mandato que todos estão alegando, espera que seja trazida para esta 

casa oficialmente, porque se apegar em informações sem documentação 

pode ser leviano, e também ficar acusando uma gestão que já passou e 

isentando essa de agora, da culpa. O vereador Klein falou que é por isso 

que ele coloca essa posição da abertura de uma comissão especial de 

inquérito para ouvir as gerências e prefeito para verificar o que 

aconteceu no passado, e ter uma conclusão, se houve atos de 

improbidade praticados pela gestão passada, será responsabilizada e se 

está acontecendo alguma coisa nesta administração também será 

responsabilizada; como todos fizeram vários requerimentos e não tem 

vindo respostas, não sabem qual a real situação da questão das finanças 

em relação da saúde pública. Um aparte do vereador Marcio falando que 

já foi pedido pelos vereadores o saldo devedor da atual administração e 

até agora não enviaram para saber o que o Léo deixou e o que Izauri 

assumiu, e ninguém sabe o motivo porque estão guardando a sete 

chaves, então acredita que tem que abrir uma CEI, para investigar e 

saber o valor da dívida que existe no município. O vereador Klein falou 
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que a comissão tem o poder de investigação própria muito maior do que 

um vereador chegar isoladamente, um poder além de um simples 

mandato do vereador, e deu um exemplo falando que fez um 

requerimento solicitando quais as empresas que não fizeram o 

pagamento do ano passado, que foram pagas esse ano e que não foram 

pagas e não veio a resposta, e no dia quatro vai vencer o prazo e se no 

dia cinco essa resposta não estiver na secretaria, vai abrir o 

procedimento necessário para apurar a responsabilidade de quem tinha 

que mandar essa informação e não mandou, porque está sendo comum os 

vereadores requererem, fazerem os pedidos de informações, vencem os 

prazos e as informações não vem e quando vem é de forma que não fala 

nada, e o que precisam é de respostas objetivas; então a sua posição é 

de abrir uma CEI e a comissão vai investigar e trazer as conclusões 

para  fazer o que for necessário. Com a palavra o vereador Fabiano 

falando que recebeu uma denúncia no dia de ontem de que médicos e 

enfermeiros da santa casa estão tendo que fazer a popular “vaquinha” 

para comprar remédios e isso não pode acontecer. O vereador Ederson 

solicitou um aparte e agradeceu a presença do Nenão, da professora 

Fátima, Onivair, e falou que tudo começou antes do Izauri assumir a 

prefeitura, com a equipe de transição, porque formou uma equipe que 

não participava do governo e agora nada acontece e só sabem culpar o 

ex prefeito e o passado, e não assumem o erro. E já que os gerentes não 

tem a humildade de pedir para sair, o prefeito tem que assumir esse 

erro e ver que algumas gerências não tem competência nenhuma para 

tocar o município, e tem que tomar alguma atitude, porque na verdade 

acredita que o prefeito tem boas intenções, mas está muito mal 

assessorado, então tem que tirar quem não tem capacidade, porque 

quem está pagando o preço é a população e ele foi eleito para defender 

os direitos da população em geral. Os treze vereadores estão fazendo 

críticas, mas críticas construtivas, e nada está sendo resolvido; então 
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vão ter que usar a lei orgânica e o regimento interno para tomar as 

devidas providências dentro da lei e solicita que o vereador Marcio faça 

a denúncia contra a saúde no dia de hoje, porque não tem que esperar 

por mais nada não. E se dirigiu ao vereador Josias que está se 

encaminhando para ser o líder do prefeito nesta casa, falando que já 

está na hora de parar de falar do ex prefeito e esquecer o mandato 

anterior e ver o que está acontecendo agora, tem que ter atitudes 

coerentes com mandato de vereador, com responsabilidade e enxergar 

o que está acontecendo agora na prefeitura. Um aparte do vereador 

Josias falando que o vereador Ederson o citou, pedindo para esquecer o 

ex prefeito, mas ele disse que não fugiu da pauta e estava dentro do 

assunto, porque as coisas não estão acontecendo de fato devido a 

ingerência do passado, e falou que a bíblia fala que os reis que foram 

ruins em Israel, quando passava a gestão, o povo não lembrava, mas só 

depois de um ano, dois ou três anos, então ele vai estar lembrando sim, 

porque as coisas da gestão de agora vai realmente começar acontecer 

depois de um ano, um ano e meio e as pessoas vão ver a gestão fluindo. 

O vereador Fabiano retomou a palavra e falou se daqui um ano, oito 

meses ou seis meses se chegar a fluir, eles vão parabenizar os 

gerentes, mas hoje infelizmente tem que cobrar, porque a população 

está cobrando, e aproveitou para reclamar da farmacinha que está 

ficando fechada nesses dias de feriado porque a doença não tem hora e 

nem dia pra chegar e as pessoas ficam sem os medicamentos; e mais 

uma vez faz essa cobrança aqui, para abrir a farmácia da santa casa. 

Um aparte do vereador Simon, recordando um fato que aconteceu em 

Naviraí alguns meses atrás, sobre a medicação de câncer de uma 

paciente que ganhou a ordem judicial para que fosse comprado, e que já 

houve a dispensa de licitação, mas ela está aguardando ainda, porque 

não conseguiram um laboratório que vende até mesmo com dinheiro e 

ele acha isso muito estranho; então disse que se administração começar 
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a fluir em seis meses ou um ano como disse o vereador Josias, não é 

mais do que obrigação. O vereador Fabiano disse que o prefeito está lá 

para fazer a máquina andar, assim como os vereadores estão aqui para 

serem cobrados e para cobrar, e vai continuar cobrando para 

regularizar a farmacinha nos dias de feriados e final de semana. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 65/2017 de autoria dos Vereadores Fabiano 

Domingos dos Santos, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Ederson Dutra e 

Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora 

Maria Telma de Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social, 

requerendo informações referentes à distribuição de cestas básicas, 

conforme solicitado abaixo, sobre: 1- quantidade de cestas básicas 

restantes da gestão passada? 2- quantidade de cestas básicas 

adquiridas na gestão atual? 3- quantidade de cestas básicas entregues 

na gestão atual? 4- quais são os beneficiários que receberam na gestão 

atual? O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 66/2017 de autoria do Vereador dos Vereadores 

Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo informações sobre a quantidade de 

alvarás e habits da construção civil, autorizados pela gerência de obras, 

no período de janeiro a abril de 2016. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o vereador Fabiano que cumprimentou a todos 

e agradeceu a presença do Edilson, Sulnews, Verli, Dr. Fauser, Claudia 
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gerente de receita, José Luiz Bressa, Picadinho, Margarida, Cido, Dr. 

Paulo, Professor Jacomelli e seu amigo João e falou que fez esse 

requerimento porque na semana passada o vereador Eurides fez dos 

alvarás só desse ano de janeiro a abril e ele está pedindo do ano 

passado no mesmo período de janeiro a abril, para saber o que está 

acontecendo, porque era liberado e esse ano a construção civil está 

totalmente parada na cidade. Um aparte do vereador Ederson Dutra 

que cumprimentou a todos e falou que teve informações na gerência de 

obras que na gestão passada estavam fazendo tudo errado e agora a 

gerente de obras está organizando a pasta, mas disse que a equipe é a 

mesma e só mudou a gerente, então solicita que a gerente Ana Paula 

reveja essa equipe que está assessorando, porque se estava fazendo 

errado, não serve para sua equipe, ou a resposta é incoerente. Um 

aparte do vereador Marcio falando que constantemente é procurado 

por construtores para falar da dificuldade em conseguir documentação 

junto a secretaria de obras, são pessoas que estão com financiamento 

aprovado, com casas prontas e não estão conseguindo, e o que está 

mantendo a cidade em pé são essas construções, então pede que a 

gerente Ana Paula olhe com carinho para a liberação desses alvarás, 

caso isso não aconteça tem que entrar com mandato de segurança, 

liminar, para dar sequencia aos trabalhos. Um aparte do vereador 

Josias falando que conversou com a gerente Ana Paula, que informou 

que fecharam o período da tarde justamente para organizar a pasta e 

que em breve os alvarás e habits estarão liberados dentro do que a lei 

manda, sem atropelamentos para não cometer erros, porque estão em 

um momento que ninguém pode errar. Um aparte da vereadora Lourdes 

falando que já passa de cem dias desta administração e já deu tempo de 

organizar isso. O vereador Fabiano agradeceu aos vereadores pelo 

aparte e disse que ele e outros vereadores foram em janeiro conversar 

com a gerente que informou que dentro de quinze dias estaria 
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regularizado, mas até agora nada aconteceu, então vai esperar essa 

resposta. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 67/2017 de autoria dos Vereadores: Rosangela 

Farias Sofa, Antonio Carlos Klein, Fabiano Domingos dos Santos, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Simon Rogério Freitas Alves da Silva, 

Claudio Cezar Paulino da Silva, Jaimir José da Silva, Márcio Andre 

Scarlassara e Ederson Dutra; expediente endereçado ao Senhor 

Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, requerendo 

informações no que se refere a panfletagem em postes, placas com 

anúncios, ofertas de produtos, entre outros: 1. existe algum controle ou 

acordo entre a Gerência do Meio Ambiente e Associações, na locação de 

espaços para cursos, palestras e apresentações? 2. no que se refere a 

esses eventos, como fica a autorização para panfletar? O Senhor 

Presidente colocou em discussão, usou a palavra vereadora Rosangela 

falando que fez esse requerimento baseado na poluição visual de nossa 

cidade, e comentou sobre as empresas que vem de fora para dar cursos, 

que além de levar o nosso dinheiro, saem nas ruas panfletando os postes 

deixando toda a sujeira, e ligou para gerência do meio ambiente para 

saber se no município tem alguma lei que permite e que limite a zona que 

pode ser panfletado, o tamanho de cartazes, faixas, e descobriu que 

não temos. O vereador Marcio pediu um aparte para falar da poluição 

sonora também, que muita gente reclama porque os decibéis estão 

acima do permitido por lei. A vereadora Rosangela falou que para o som 

já existe lei e a polícia já se faz um atendimento nesse sentido para se 

cumprir a lei, mas para o controle da panfletagem dos logradouros 

públicos, onde todos colocam sem pedir autorização, não tem nada que 

limite e que determina o tamanho e as áreas para fazer isso, porque não 

respeitam nenhum lugar, saem colocando em frente às igrejas, bancos, 
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prefeitura, por isso propôs esse requerimento, mas já marcou com o 

gerente para sentar e criar uma lei que limite, porque sabe que a 

população não tem essa educação e terá que incutir para que as pessoas 

mudem esse comportamento para começar a ter respeito. Comentou 

ainda que conversou com o responsável da Associação Comercial para se 

juntar a ela e aos vereadores, assim como as entidades que tem 

anfiteatros para que aluguem o espaço, mas com a preocupação de que 

as empresas que panfletar a cidade terão que ter a responsabilidade de 

retirar, porque se não fizer, será multado, e terão a educação através 

do bolso, porque sabe que o bolso é o órgão mais sensível do ser 

humano, e é preciso fazer que as pessoas incutem na sua personalidade, 

esse bem querer da nossa cidade, essa limpeza que é preciso 

desenvolver. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 68/2017 de autoria dos Vereadores Rosangela Farias 

Sofa e Claudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado à 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo a continuidade dos serviços de identificação de logradouros 

e vias públicas, utilizando o recurso de Post Door. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, usou a palavra a vereadora Rosangela falando que 

fez esse requerimento na busca da organização do nosso município, 

porque tem a obrigação de trazer para a população e para quem está 

chegando na nossa cidade a informação da localização, dos nomes das 

ruas, e para quem tem comércio e vive de entregas sabe muito bem do 

que está falando, porque às vezes mudam o nome da rua e divulga muito 

pouco, e tem que procurar outros segmentos da sociedade para se 

informar, e as empresas precisam ter agilidade, porque tempo é 

dinheiro e para ter agilidade é preciso ter as informações em todos os 

postes, porque se é liberado para o povo colar papel e deixar tudo 
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bagunçado, então é bom se organizar e usar os postes de utilidade 

pública, colocando os nomes das ruas; disse que no passado algumas 

empresas começaram até patrocinar, colocando o nome da empresa no 

espaço superior e abaixo o nome da rua, então está pedindo a gerente 

de obras que dê continuidade a esse serviço porque irá avançar 

positivamente no auxílio dos pedestres, moradores e motoristas 

objetivando o trabalho e otimizando mais rápido as entregas, 

identificando os setores. Um aparte do vereador Claudio falando que é 

um serviço que ele vem cobrando há mais de dois anos, e nada foi feito, 

e espera que a gerente da pasta se atenta para isso, principalmente nos 

bairros da cidade. A vereadora Rosangela comentou ainda que solicitou 

a cópia do código de postura do município, para ver em qual item fala 

sobre esse assunto e vai sentar com a gerente de obras e ver a 

possibilidade de fazer para dar andamento o mais rápido possível. Um 

aparte do vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e falou que 

para contribuir, fez uma rápida pesquisa no código de postura, e que 

não teve o tempo hábil para falar sobre o requerimento anterior, que o 

código de postura e a legislação de um modo geral ela contempla as mais 

diversas situações, e sobre a poluição visual está contemplada no artigo 

134 da política municipal do meio ambiente, a Lei 049/2004 e também 

no artigo 240 do código de posturas, com toda regulamentação, o 

pedido de autorização e fiscalização inclusive, então para contribuir 

com o trabalha que a vereadora quer fazer, já existe legislação 

municipal e cabe ao município atualizar e aplicar para que seja cumprida 

a lei. Um aparte do vereador Josias, que agradeceu a presença do 

Baiano, Picadinho, Onivair, Zé Luiz do Jornal, Geninho, Jaime Dutra, 

Osvaldo e Cido, e parabenizou o requerimento, porque desde o ano de 

97 quando foi vereador na gestão do saudoso Euclides, já cobrava que 

as ruas tivessem informações devidas através dos nomes, e 

recentemente fez uma indicação cobrando para colocar no Jardim 
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Paraíso, porque o correio não está fazendo as entregas devido a falta 

de localização, então disse ser muito louvável esse requerimento. A 

vereadora Rosangela falou que está há pouco tempo nessa casa e não é 

detentora do saber, porque não existe nenhuma escola que ensina a ser 

vereador, ela que vai construindo o seu conhecimento, e a única coisa 

que a deixa sem graça, é saber que existe uma lei e que não está sendo 

cumprida, e como vários vereadores que já tiveram mandatos passados, 

e não procuraram resolver, espera que os vereadores atuais e os 

antigos levantem essa bandeira para que resolvam, porque se tem lei e 

não foi cobrada não é ela que está omissa, mas tem gente que já passou 

por esta casa e não trabalhou como devia. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente Jaimir agradeceu a presença dos ex vereadores e 

ex presidentes desta casa Jaime Dutra e Onivair de Matos, e a todos 

que prestigiam o trabalho desse parlamento. 

 

Requerimento n° 69/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Josias de Carvalho e Lourdes Elerbrock; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de 

Saúde, requerendo que ao final da campanha de vacinação contra a 

gripe influenza h1n1, sejam encaminhadas as informações e relatórios 

de controle das vacinas utilizadas, incluindo as vacinas adquiridas pela 

prefeitura no ano de 2016, bem como as doses encaminhadas pelo 

Ministério da Saúde para a vacinação em 2017. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, usou a palavra o vereador Júnior do PT, falando 

que na sessão passada fez um alerta a respeito das vacinas, e que foi 

necessário no momento, e que ao final dessa campanha de vacinação, 

tanto em relação as doses que foram adquiridas no ano passado, tanto 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS 

 

SECRETARIA 

 

as doses que vem através do ministério da saúde, quer que seja 

encaminhado os relatórios para que tenha o efetivo controle por parte 

desta casa, e falou que não poderia deixar de manifestar a necessidade 

e o efeito do alerta que ele fez aqui nesta casa com todos os 

vereadores, que resultou num fluxo muito grande de pessoas que foram 

procurar a vacina, e que teve uma informação extraoficial de que as 

vacinas já estão finalizando e que vai conseguir cumprir a aplicação 

dessas doses dentro do prazo de validade, mas que infelizmente não são 

doses suficientes para a toda população de um modo geral, mas se 

juntar a população de aproximadamente de nove mil pessoas que foram 

vacinadas no final do ano passado e que vão passar o período de frio 

agora imunizados, mais essas cinco mil e tantas que já são quinze, mais 

as doze mil que foram do ministério do ano passado, mais do que vai ser 

vacinado agora do ministério, então consegue minimamente reduzir os 

riscos da nossa população sofrer com o surto dessa gripe, então o 

pedido é que ao final da campanha venha o relatório e informativo a 

respeito do que foi feito. E aproveitou para parabenizar as equipes que 

estão no posto do varjão fazendo a aplicação dessas vacinas, mas que o 

gestor precisa ter mais atenção, porque se houvesse de fato um 

planejamento e uma preocupação com o vencimento dessas doses, não 

teria necessidade do tumulto que foi; porque deveriam ter sido 

administradas antes mesmo de começar a campanha do ministério da 

saúde, para não criar tumulto e com uma sequencia lógica. Um aparte do 

vereador Josias parabenizando pelo requerimento e falando que se 

tivessem vacinado com antecipação teriam a noção de quantas vacinas 

iria necessitar para terminar a imunização das pessoas. O vereador 

Júnior parabenizou mais uma vez as servidores que estiveram a frente 

do trabalho e deixr o alerta para o gerente de saúde pensar com 

antecedência, porque senão é a população mais humilde que é penalizada. 

Um aparte do vereador Simon parabenizando o vereador por ter 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS 

 

SECRETARIA 

 

levantado esse tema das vacinas, porque se não fosse o alerta não teria 

conseguido utilizar essas vacinas e espera que o executivo reconheça o 

seu trabalho de utilidade pública. O vereador Júnior do PT agradeceu e 

disse que essa é a sua função, e não espera reconhecimento por parte 

da administração e que não busca isso, o que ele espera é que as coisas 

sejam efetivas, o reconhecimento que espera é que essas doses sejam 

efetivamente utilizadas, isso é o que há de melhor que pode acontecer. 

Então fica o alerta e disse que como já foi amplamente debatido, vai 

ficar cada vez mais atento nas questões da saúde; comentou também 

que existem muitos problemas ainda para serem resolvidos, como as 

respostas dos requerimentos que é preciso vir, e não precisa ser 

respostas enfeitadas e da melhor maneira possível, assim como já 

cobrou várias vezes na gestão anterior, cobra também na gestão do 

prefeito Izauri, e espera que mudem esta mentalidade, e falou aos 

gerentes, aos cargos comissionados e aos responsáveis pela execução 

das políticas públicas, que o vereador não é um empecilho, não é alguém 

que quer atrapalhar a administração, muito pelo contrário, o vereador 

enxerga muitas coisas, e ele sabe porque já esteve por dois anos na 

gestão e sempre pregou que o vereador precisa ser ouvido e ser 

atendido, porque o vereador está nos lugares, onde os gerentes não 

podem estar enquanto gestão, e os vereadores recebem as críticas, as 

demandas que muitas vezes nem chega ao conhecimento da prefeitura, 

então é importante essa visão de que o vereador está aqui para ajudar, 

mas essa ajuda depende também do respaldo da administração, e a 

medida que a administração os ouve e tenta minimamente atender as 

demandas dos vereadores, é a população que está sendo favorecida, 

então a cada dia que esse entendimento evoluir, com certeza a 

administração vai evoluir também. Em seguida o Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Pedido de Informação nº 3/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, solicitando 

informações sobre o Aeroporto Municipal de Naviraí. Quem responde 

pela administração e se tem algum projeto em andamento para reforma 

e ampliação ou terceirização. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o vereador Júnior do PT falando que é de 

conhecimento de que existe uma movimentação em cima deste tema por 

parte da administração e quer saber quem é o responsável, se existe 

projeto de ampliação, reforma ou construção de um novo aeroporto e 

isso quer oficializado para via de atualização parlamentar para dar 

informação oficial por escrito e assinado. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 77/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José Silvério, 

Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja feita a limpeza nos 

bairros Royal Park Residence, Residencial Eco Park IV, Royal Golf 

Residence e Green Ville Residence I e II. O vereador Josias usou a 

palavra para falar que foi procurado por moradores daquelas 

localidades, solicitando essa demanda. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 78/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Simon Rogério Freitas Alves da Silva, Josias de Carvalho e Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 
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Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Ezio Amancio de 

Brito, Gerente de Esportes e Lazer, indicando que seja realizado 

estudo de viabilidade para implantação de uma praça de lazer no 

Residencial Portinari, com academia ao ar livre, parque infantil e 

devidamente arborizada. Usou a palavra o vereador Eurides que 

cumprimentou a todos e falou que fez essa indicação a pedido dos 

moradores do referido bairro. Com a palavra o vereador Josias falando 

que uma praça naquela localidade, além de embelezar, vai trazer 

iluminação e dar mais oportunidade para os moradores terem o que 

fazer e se colocou a disposição para buscar recursos junto aos 

deputados. Com a palavra o vereador Claudio Cézar falando que Naviraí 

realmente precisa de mais praças e mais lugar de lazer para a 

população, e aproveitou para ressaltar o grande trabalho que o 

Picadinho vem fazendo na limpeza urbana de nossa cidade. Com a 

palavra a vereadora Rosangela falando que projetos que estão dando 

certo, é preciso multiplicar e todos os bairros necessitam deste tipo de 

projeto porque a população e as crianças merecem o lazer, sendo até 

uma forma de tirar as crianças da frente do computador, do celular, e 

da televisão e aprender a socializar, então é preciso por força nesses 

projetos para que se torne realidade em todos os bairros. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação n° 79/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, 

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, com providências para à 

Excelentíssima Senhora Maria Cecília Amendola da Motta, Secretária 

de Estado de Educação, ao Excelentíssimo Senhor Onevan de Matos, 

Deputado Estadual, indicando que seja viabilizada a construção de um 

estacionamento interno na Escola Estadual Presidente Médici. Em 
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seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar n° 15/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos e demais edis; expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Amélio Albano Michelotto, apresentando nossas condolências à 

família do Senhor Amélio Albano Michelotto, pelo seu falecimento 

ocorrido no dia 21/04/2017. Que Deus, com sua imensa sabedoria e 

misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento 

de dor e saudades. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário que faça o encaminhamento da moção apresentada. 

 

Por questão de ordem o Vereador Marcio André Scarlassara fez o 

comunicado da questão da Comissão Especial de Inquérito referente ao 

requerimento nº 42/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e demais edis, apresentado na 10ª Sessão Ordinária de 

11/04/2017. Que visa apurar o empréstimo de aparelhos de ar 

condicionado pertencentes à Gerência de Saúde para a Gerência de 

Desenvolvimento Econômico e Gerência de Serviços Públicos. 

Em seguida o Senhor Presidente nomeou três vereadores para a 

comissão especial de inquérito. Vereadora Lourdes Elerbock, vereador 

Eurides Rodrigues e vereador Josias de Carvalho, falando que entre 

eles sejam decididos presidente, relator e membro. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS APROVADOS 
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Projeto de Resolução n° 01/2016 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; que em súmula: Acrescenta os itens a e b ao inciso VII do 

Artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Naviraí. Foi 

apresentado o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

favorável a aprovação do referido projeto, que colocado em discussão e 

em seguida em votação, foi aprovado em primeira e única votação; em 

seguida foi colocado em primeira e única votação o projeto de 

resolução, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Resolução nº 02/2017 de autoria dos Vereadores Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Ederson Dutra, Fabiano Domingos dos 

Santos, Maria Cristina Tezolini Gradella e Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva; que em súmula: Altera o Art. 221 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Naviraí e dá outras providências. Foi apresentado 

o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável a 

aprovação do referido projeto, que colocado em discussão e em seguida 

em votação, foi aprovado em primeira e única votação; em seguida foi 

colocado em primeira e única votação o projeto de resolução, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 09/2017 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar pneus a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer de Naviraí, e dá outras providências. Foram 

apresentados os pareceres das Comissões de Justiça, Legislação e 

Redação; e de Finanças e Orçamento; favoráveis a aprovação do 

referido projeto, que colocados em primeira e única discussão e 

votação, foram aprovados em primeira e única votação; em seguida foi 

colocado em primeira e única votação o projeto de lei, que foi aprovado 

por unanimidade. 
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Projeto de Lei nº 12/2017 de autoria do Executivo Municipal; em 

regime de urgência; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Termo de Fomento, para o exercício financeiro de 2017, com a 

Associação Naviraiense Terra e Paz – ANTEP, e dá outras 

providências. Foram apresentados os pareceres das Comissões de 

Justiça, Legislação e Redação; e de Finanças e Orçamento; favoráveis a 

aprovação do referido projeto, que colocados em primeira e única 

discussão e em seguida em votação, foram aprovados em primeira e 

única votação; em seguida foi colocado em primeira e única votação o 

projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2017 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Estabelece as competências e atribuições ao 

cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos, criado através da 

Lei Complementar nº 25/2000, e dá outras providências. Foram 

apresentados os pareceres das Comissões de Justiça, Legislação e 

Redação; e de Finanças e Orçamento; favoráveis a aprovação do 

referido projeto, que colocados em primeira discussão e votação, foram 

aprovados em primeira votação; em seguida foi colocado em primeira 

votação o projeto de lei, que foi aprovado em primeira discussão e 

votação. 

 

Pela liderança a vereadora Rosangela Farias Sofa falou que recebeu em 

mãos da diretoria do Projeto Nascer, projeto esse que já foi 

apresentado no Cooperclube, com uma demanda muito grande de 

crianças, uma nota de esclarecimento que: Avisa aos inseridos do 

projeto Nascer, que será realizado no cooperclube, já foi apresentado 

aos pais e já foi visitado nas escolas. Devido a boa aceitação por parte 

da comunidade de Naviraí, o número de inscritos foram além das 

expectativas e estão dividindo as turmas por categoria e faixa etária, e 
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assim que concluído será colocada a relação no mural das escolas. O 

início está previsto para o mês de maio, ou assim que o projeto for 

enviado para a Câmara para ser avaliado. Agradeceu a compreensão, e 

direção do projeto. 

A vereadora falou que o projeto já foi apresentado para a sociedade, o 

prefeito esteve presente, alguns vereadores também estiveram 

presentes como o presidente desta Câmara, e que esse projeto precisa 

ser ajudado, porque vai contemplar todas as crianças que deram os 

nomes, mas o proejto tem que passar pela Câmara Municipal e precisa 

ser aprovado para dar início, então pede que aguardem um pouco para 

realizar as atividades. 

 

Por questão de ordem o Vereador Ederson Dutra falou que depois que o 

vereador Júnior falou do fechamento da biblioteca, a gerente de 

cultura juntamente com a professora Fátima, conseguiram que a 

biblioteca seja revitalizada e que seja um modelo no Estado, entrando 

no projeto “Programa Conecta” que é patrocinado pelo americano Bill 

Gates, e esse programa será instalado na Biblioteca Dom Aquino. E toda 

essa reviravolta é consequência do que o vereador Júnior colocou nesta 

casa, e quando se realiza uma coisa boa é preciso parabenizar, então 

parabeniza a professora Fátima, juntamente com a professora Carol da 

cultura, porque é isso que querem desta gestão, que corram atrás dos 

projetos que sejam do interesse da comunidade e que a população seja 

atendida com excelência. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando aos 

senhores presentes, como Verli do Veja MS, Paulo Tenório, Verde, 
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Jadilson, Rick e aos demais companheiros, e parabenizou o vereador 

Júnior pela cobrança do fechamento da biblioteca, que teve o apoio de 

todos os vereadores porque a leitura é imprescindível e importante a 

todos, e falou que esse é o trabalho do vereador, fazer cobranças, e 

fazer cobranças com muito respeito sem prejudicar a administração, 

mas querendo crescer junto e respeitando o espaço de cada um. 

Comentou ainda sobre os oitocentos apartamentos, e que deverá ser 

entregue ainda esse ano, mais trezentas e treze casas no Jardim 

Paraíso, mas que ainda não tem uma urbanização a altura daquele bairro, 

e como vereador tem que cobrar das autoridades, do governo, 

deputados, senadores, e como o ano que vem é época de campanha, será 

um momento oportuno de ver que estará atendendo a população 

naviraiense. Comentou que o deputado João Grandão esteve em Naviraí 

e falou da preocupação com a questão social de Naviraí, e requereu na 

assembleia que seja formalizado uma frente parlamentar, e no 

requerimento diz que é fruto do anseio e apreço de trabalhadores e 

entidades da categoria e organização pública e privada, bem como de 

usuários da política pública de assistência social no Estado de Mato 

Grosso do Sul, e que inclusive foi objeto de debate e solicitação dos 

presentes na audiência pública da assistência social em debates, 

ocorrido no dia 20/05/2016 onde pleitearam pela formação de uma 

frente suprapartidária que defenda as questões e os direitos 

relacionados à assistência social. É um dever do estado e um direito do 

cidadão e tem como objetivo garantir a proteção social ao conjunto da 

população. E a preocupação na entrega desses apartamentos e das 

casas, é preciso ter praças, posto de saúde, asfaltos e tudo que possa 

urbanizar e melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela região, 

então simplesmente não pode entregar os apartamentos sem dar essa 

assistência, então esse é um momento oportuno e já agradeceu ao 

deputado João Grandão por estar preocupado com a causa, assim como 
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a Telma, ao prefeito que fez compromisso de estar olhando com carinho 

na entrega desses apartamentos e buscar os recursos necessários para 

que a qualidade de vida dos moradores seja melhorada. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, que cumprimentou a 

todos que estão presentes, em especial ao seu amigo Cido e aos ouvintes 

da rádio Cultura, e falou que está buscando dentro de seus limites e 

possibilidades realizar um bom trabalho, sempre pautada no 

atendimento do cidadão, garantir mais qualidade de vida, por isso pede 

ajuda a população no que se refere a denúncias dos atos e fatos que 

venha ao encontro do bem estar, e mais uma vez falou na questão do 

lixo, na limpeza, organização e que precisa primordialmente para 

entender nesse segmento de ideias, e se preciso for vai levantar uma 

frente para realizar qualquer atividade que seja para assegurar a 

qualidade de vida dos moradores, aproveitou para parabenizar o 

trabalho do Adriano, do Picadinho e todos que estão trabalhando aos 

sábados, domingos e feriados, e falou a população que a cidade é grande 

e que eles estão fazendo o impossível para realizar todas as tarefas 

dentro do horário de trabalho e fora dele para conseguir viabilizar toda 

a limpeza da nossa cidade, mas que ainda tem muito matagal e muitos 

estão sentindo que não estão sendo contemplados com a limpeza, então 

se necessário vai convocar os moradores para uma frente de trabalho 

para que ajudem a resolver esse problema. Falou ainda do dia do 

trabalho, que é em primeiro de maio, e que vai realizar o segundo evento 

do dia da beleza, mais que irá comunicar no rádio se será no dia 30 de 

abril ou primeiro de maio e em qual bairro será assim que conseguir a 

liberação do local, e comunicou que é uma doação da vereadora 

Rosangela que aluga o salão e compra os produtos e alguns profissionais 

doam a mão de obra, para prestigiar as pessoas em datas 
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comemorativas em referidos bairros. Agradeceu a todos e desejou uma 

boa semana e um bom feriado. 

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que 

agradeceu ao grande número de pessoas que tem prestigiado a sessão, 

interagindo e ficando informados a respeito dos trabalhos desta casa 

de leis e também aos ouvintes da rádio cultura, e falou que estão 

negociando para que reprise a sessão no horário noturno para que todos 

fiquem informados cada vez mais a respeito dos trabalhos que estão 

realizados nesta casa de leis. 

 

Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, eu Marcio Andre 

Scarlassara, primeiro secretário, lavrei 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 cinco dias do mês de 

abril do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 
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