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ATA DA 13a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/05/2017. 

 

 

 

 Aos três dias do mês de maio 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 

presente 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, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. 

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 vinte e cinco de abril do ano de dois mil e dezessete, se 

encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa. Foi lida 

correspondência enviada pelos Senhores Clodomiro Nicácio Nascimento, 

Gerente de Finanças da prefeitura e Renato Napolitano de Souza, 

Gerente do Núcleo de Contabilidade, referente ao pedido de 

informação sobre o prazo da elaboração da lei de diretrizes 

orçamentarias anual. Foi lido Ofício nº 116/17/GAD de 24 de abril de 

2017 do Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal 

encaminhando para referendo do Poder Legislativo, Termo de 

Colaboração nº 30/2017 que foi pedido vista na sessão passada pelo 

Vereador Marcio Scarlassara. 
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Termo de Colaboração n° 30/2017 que celebram o Município de 

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

votação, foi aprovado. 

 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 

 

Projeto de Lei nº 14/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação, na forma de 

cartão magnético, aos servidores públicos municipais, da administração 

direta, indireta e funcional de Naviraí, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

O Vereador Ederson Dutra solicitou a palavra, cumprimentando a todos 

os pares e ao público presente, como os Senhores Lanieli, Claudenir do 

Veja Naviraí, Nenão, Pitu, Dr. Paulo Jacomélli, Eduardo gerente da 

prefeitura, e falou que gostaria de aproveitar que o prefeito está 

presente para solicitar que a assessoria da prefeitura retire esse 

projeto apresentado agora, para incluir os servidores contratados e 

comissionados, porque não é justo que fiquem de fora.  

 

Projeto de Lei nº 2/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra, 

Fabiano Domingos dos Santos, Simon Rogério Freitas Alves da Silva e 

Josias de Carvalho; que em súmula: Denomina “José Guedes de 

Mendonça” a praça localizada na Rua Angelo Sestari, nos limites dos 
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Bairros BNH e Flamboyant. O Senhor Presidente perguntou ao plenário 

se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno.  

Com a palavra o Vereador Ederson, falando que fez esse projeto para 

colocar o nome do Senhor José Guedes de Mendonça, a pedido dos 

moradores do referido bairro, uma pessoa muito querida por todos, que 

foi um dos primeiros moradores do BNH, um líder comunitário nato, que 

ajudou a fundar o centro comunitário do BNH e foi fundador da Capela 

São Pedro, então nada mais justo do que o reconhecimento aos 

fundadores e prestar essa homenagem. O Vereador Josias solicitou a 

palavra, agradecendo a presença do prefeito Izauri e a todos os 

presentes, comentando que já foi morador do BNH Velho, que conheceu 

o Senhor José Guedes e sua família e sabe de sua história, e 

parabenizou o vereador Ederson pela justa homenagem. O Vereador 

Simon solicitou a palavra por questão de ordem, cumprimentando a 

todos e falando que também já foi morador do referido bairro e que 

teve a oportunidade de ver o inicio da construção da praça, comentando 

que o Senhor Lanieli que está presente, foi uma das pessoas que estava 

à frente, e nada mais justo essa homenagem. Pela liderança o Vereador 

Ederson fez um esclarecimento falando que a construção da praça e da 

academia é obra de uma emenda do Deputado Estadual do PT Pedro 

Kemp, juntamente com o ex vereador Jaime Dutra e prefeitura 

municipal. O Vereador Fabiano solicitou a palavra, cumprimentou a todos 

e parabenizando o Vereador Ederson pelo projeto e solicitou para 

assinar esse projeto, porque trabalhou com o Senhor José Guedes no 

Cartório, que era uma pessoa muito boa e atenciosa. 

 

O Vereador Marcio André Scarlassara, primeiro secretário, solicitou 

permissão para se ausentar para participar do evento de posse do 
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Tenente Coronel Rozeni, que será realizado no Comando da Polícia 

Militar de Naviraí, às onze horas. O Senhor Jaimir José da Silva, 

presidente da Câmara, permitiu e convidou a Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella, para assumir o lugar do primeiro secretário. 

  

Em seguida o Senhor Presidente convidou o Senhor Izauri, Prefeito 

Municipal para falar na tribuna antecipadamente, devido um 

compromisso agendado. 

 

O Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal cumprimentou aos 

excelentíssimos senhores desta egrégia Casa de Leis, aos servidores, ao 

Senhor Jaime Dutra, ex vereador e ex presidente desta Casa de Leis, 

aos representantes da imprensa que estão presentes, aos assessores da 

área administrativa e jurídica da prefeitura e a todos presentes, e 

falou que é um motivo de honra estar presente participando desta 

reunião no momento em que ultrapassou cento e vinte dias de mandato. 

Falou que no dia do trabalhador, dia primeiro de maio, foi o dia que 

elegeu para fazer o relato dos cem primeiros dias de mandato à frente 

da prefeitura municipal, usando a Rádio Karandá juntamente com a 

Rádio Cultura para fazer o relato do que representou esse trabalho 

nesses cem primeiros dias de governo. E fez um breve resumo falando 

que um dos marcos que considera dessa nova administração, juntamente 

com os nobres vereadores, é o compromisso e a responsabilidade em 

que estão encarando esse desafio de comandar a cidade pelos quatro 

anos. E esse desafio pautado nesses princípios do compromisso e da 

responsabilidade, está falando de compromisso com o povo e de 

responsabilidade no cumprimento estrito da legislação que tem que 

necessariamente pautar a conduta a frente do executivo e legislativo. E 

nesta parte a população naviraiense pode ter certeza que tanto o 

executivo, como o legislativo tem cumprido com esse dever de fazer 
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com que a população receba da administração e do legislativo o 

tratamento que é preciso que seja dispensado para comunidade. Falou 

que nesses cem primeiro dias de mandato realizou algumas coisas que 

representa o básico que um prefeito precisa realizar na cidade, e uma 

delas foi o resgate da limpeza urbana que está gradativamente sendo 

realizado na cidade, o serviço de coleta de lixo que está sendo feito 

com regularidade e que é um serviço indispensável à população, e uma 

das coisas que representa um grande desafio que é a malha viária 

urbana, que tem sido atacada pelas intensas chuvas e que tem provado 

buracos e erosões na cidade, onde tem procurado fazer com que esse 

trabalho de recuperação seja constante, porque tem certeza que cada 

vez que um usuário das vias urbanas com qualquer tipo de veículo passa 

dentro de um buraco, tem toda a razão de xingar a mãe do prefeito, e 

essa inclusive é uma coisa que está tentando poupar sua mãe, e não quer 

deixar que a malha asfáltica se deteriore mais ainda do que já tem 

deteriorado, e quer prestar esse serviço com qualidade; mas na verdade 

ainda não está tendo condições de fazer, porque tem que adquirir um 

rolo menor, a fim de fazer o recorte dos buracos e adequação da 

recepção do produto asfáltico e depois fazer a compactação, e é isso 

que pretende fazer em um futuro bem próximo, para não precisar ficar 

voltando no local a cada trinta e sessenta dias, dependendo da 

intensidade das chuvas, para poder colocar mais dinheiro do que é 

colocado. Falou que fez questão de convidar os vereadores para visitar 

o parque rodoviário para ver o estado lamentável em que se encontrava, 

mas sem fazer críticas a quem quer que seja, porque em todas as 

cidades do conesul, os prefeitos reclamaram que os parques rodoviários 

estavam danificados quando assumiram, então na verdade não foi uma 

particularidade de Naviraí, então inclusive convidou o promotor de 

justiça que defende o patrimônio público, e esteve lá para constatar o 

estado lamentável que estavam as máquinas e os veículos, onde fizeram 
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um trabalho forte e focado na recuperação, porque no dia vinte de 

fevereiro iniciaram-se as aulas e tinham duas responsabilidades para 

cumprir, uma delas era fazer com que os ônibus que transportam os 

estudantes, estivessem no dia todos em condições de transportar os 

alunos, considerando que nenhum aluno poderia ficar sem transporte 

por conta da danificação do parque de ônibus. Fizeram essa 

recuperação, e no dia vinte de fevereiro os ônibus rodaram para buscar 

os estudantes. Mas para os ônibus rodar era necessário fazer outro 

investimento que era de transcendental importância da mesma forma 

que era a recuperação da malha viária rural, e antes foi preciso 

recuperar as patrolas, pás carregadeiras, caminhões, a fim de irem para 

as estradas para poder permitir que os veículos que transportam os 

estudantes pudessem transitar numa estrada conservada, porque 

quanto pior for a estrada, pior será para os veículos que terão a chance 

de se danificar. Então nesse período foi feito esse intenso trabalho de 

recuperação do parque rodoviário e dentro das limitações foi feito um 

trabalho quase que total do parque, faltando algumas máquinas, 

caminhões e veículos para levantar, mas é um trabalho que em pouco 

tempo será concluído e ficará apenas a manutenção desses veículos. 

Nesses cem dias de governo também foi feito um trabalho muito 

importante de enxugamento da máquina administrativa, sem pretender 

fazer qualquer corte e que colocasse as pessoas no desemprego, mas na 

necessidade de adequar a máquina administrativa à sua necessidade 

real, e foi reduzido o quadro que era de dois mil e sessenta e oito para 

um mil e novecentos e sessenta e um servidores, reduzindo duzentos 

cargos nesse período. E dando sequência no enxugamento da máquina 

administrativa, estão focados seriamente na redução dos custos dos 

contratos e esse é um trabalho que ainda prosseguirá para fazer a 

readequação, mas já conseguiram números expressivos na redução de 

contratos, porque todo aparato de informática que tem dentro da 
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estrutura administrativa é toda de locação, e convidaram um 

representante da empresa para falar que o contrato não servia para a 

administração e anunciou que só no contrato de aluguel de xerox e 

impressoras conseguiram a redução do valor de cento e dezesseis mil 

que era para ser pago por mês, foi reduzido para sessenta e três mil 

reais, num desconto de aproximadamente de quarenta e cinco por cento 

no custo desse contrato, e estão dando conta de realizar todo o 

trabalho que a prefeitura precisa. Também foi reduzido em cinquenta e 

cinco por cento um contrato de sistema de informática que é utilizado 

na gerência de receita; no fornecimento de oxigênio para o hospital 

municipal foi reduzido de catorze reais, para dois e noventa e cinco 

reais o metro cúbico de oxigênio, e estava nesse valor porque o 

processo de licitação faz o chamamento, faz-se as cotações, as 

empresas se apresentam e é feita a licitação e vence a melhor proposta. 

E a proposta que venceu na administração passada foi a de catorze 

reais, mas nessa gestão não se contentaram em apenas receber as 

cotações, quiseram saber qual o custo do setor privado e ficaram 

sabendo que o custo estava muito acima do valor de mercado. Então 

estão revendo todos os contratos de locação e os que não estiverem 

dentro do valor de mercado, será reduzido e que proporcionará volume 

de economia para o município muito considerável. E dessa forma vão 

conseguir fazer com que o município tenha otimização no trabalho, 

eficiência na prestação de serviço e economia na contratação de 

serviços de obras e de bens. Estão também com alinhamentos muito 

importantes com o governo do Estado e com os parlamentares federais, 

tanto deputados quanto senadores, e Naviraí um dos únicos municípios 

do Mato Grosso do Sul, que recebeu emendas parlamentares de todos 

os parlamentares federais e de todos os senadores de MS, num volume 

muito importante de recursos, só de emendas conquistadas passou de 

onze milhões de reais, fora as que recuperaram e que já estavam 
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empenhadas desde 2007 e conseguiram trazê-las para o presente, e 

conseguirão a liberação desses recursos a partir deste ano. Comentou 

sobre uma reunião importante que aconteceu nesta casa de leis no dia 

de ontem, juntamente com quase a totalidade dos vereadores, que foi 

alinhada uma ida à Iguatemi com uma agenda com o secretário da 

infraestrutura do estado, o engenheiro Marcelo Miglioli, onde 

estiveram ele, a gerente de Obras Ana Paula, o vereador Ederson Dutra 

e a vereadora Lourdes Elerbrock, onde interagiram com o secretário no 

sentido do governo cumprir o compromisso que tem com Naviraí e que 

foi realizado nas visitas que fizeram em Campo Grande ao governador, 

acompanhados do deputado Onevan de Matos, Zé Teixeira, da gerente 

de obras Ana Paula e do Vereador Júnior do PT, que foi indicado pelo 

presidente da câmara para acompanhar na agenda com o governador, e 

que em breve, muitas obras serão realizadas, assim como as obras que 

vem das administrações anteriores. Em Iguatemi o Engenheiro Marcelo 

relatou importantes investimentos que ainda tem pendentes para serem 

realizados em nossa cidade por conquista do governo anterior, e que 

essas obras ainda serão licitadas este ano, considerando que somente 

depois de setembro essas emendas que foram provisionadas agora em 

2017, começaram a ser licitadas, então na verdade o seu propósito é 

fazer o melhor para Naviraí e para o povo que está esperando. Ele 

apesar de ser o administrador da cidade, acima desse cargo de estar 

prefeito para o qual foi eleito, é um cidadão desta cidade, também é 

povo tanto quanto todos e só quer o melhor para a cidade, e quer que 

seja uma administração séria e honrada, não só para Naviraí porque é o 

prefeito, mas porque é um cidadão do estado, um cidadão brasileiro e 

quer o melhor para o nosso estado, o melhor para nossa nação e junto 

com todos quer estar cobrando as autoridades superiores a trazer para 

Naviraí, os melhoramentos que Naviraí merece; porque Naviraí é uma 

cidade pujante que tem contribuído muito com nosso estado ao longo de 
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sua existência e que ainda tem muito a contribuir. Aproveitou para 

agradecer os vereadores por estar sendo cobrado aqui e com razão, 

porque está abrindo seus olhos e mostrando a realidade que às vezes 

ele não enxerga, então a crítica é muito importante na medida em que 

ela possa ajudar a construir, e mesmo com as críticas, ele fica feliz, 

porque estão pensando num bem maior que é nossa cidade e falou que 

todos tem que pensar assim. Aproveitou para responder ao vereador 

Ederson Dutra sobre a colocação no sentido de estender o benefício do 

cartão alimentação para os servidores que são contratados, e disse que 

essa discussão foi travada durante o período de campanha eleitoral, e 

que foi discutida com a classe que reivindica esse melhoramento, e o 

compromisso foi de estar efetivamente estudando essa possibilidade, 

porque embora não sejam concursados, os servidores contratados 

realizam um serviço público muito importante para o município, porque 

eles suprem a necessidade dos servidores efetivos, então realmente 

será estudado. Agradeceu ao vereador Ederson também, falando que 

ele foi muito feliz na proposição de nomear a praça com o nome do 

Senhor José Guedes de Mendonça, que foi uma simplicidade de pessoa, 

um cidadão honrado, e que “in memorian” tanto quanto estava vivo 

merece toda nossa consideração e respeito. E para finalizar agradeceu 

ao presidente da câmara pela oportunidade de estar aqui dialogando 

com a sociedade, aos senhores vereadores, ao vereador Josias de 

Carvalho que formalizou esse convite e todos que estão ouvindo pela 

rádio cultura, pedindo que Deus abençoe a todos. E pediu licença para 

se retirar da sessão, porque ele tem que participar da solenidade da 

troca de comando da Polícia Militar. 

 

A Vereadora Cristina Gradella deu sequencia aos trabalhos.  
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento n° 70/2017 de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho, Antônio Carlos Klein e Claudio Cezar Paulino da Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, requerendo que seja realizada a construção 

da ponte sobre o rio Jejuí. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador Josias que cumprimentou a todos e agradeceu 

a presença do Senhor Paulo Tenório, e disse que esse requerimento já é 

uma luta antiga dos vereadores e um pedido do senhor Paulo, para que 

seja feito uma ponte nova, porque só ficam remendando e está ficando 

intransitável e prejudicando os moradores da região, que tem que dar 

uma volta imensa para se deslocar até o município, enfim é transtorno 

que tem ocorrido naquela região. E disse que ficou sabendo que há uma 

emenda parlamentar para construção de duas pontes, inclusive essa do 

Jejuí, e se tem a emenda, não pode ficar apenas no papel, porque esse 

governador Reinaldo Azambuja do PSDB não pode só ficar fazendo 

coisas provisórias, como foi a caravana da saúde aqui, algo paliativo, e 

isso não pode acontecer, porque o nosso imposto é um dos mais caros 

que existe e não cuidam nem das estradas, e isso é uma vergonha com 

tanto dinheiro que esse estado arrecada e não investe. Falou ainda que 

estendeu esse requerimento ao prefeito Izauri porque ele é amigo do 

governador e quem sabe essa amizade possa consolidar a construção 

dessa ponte que é tão necessária para os moradores daquela região. O 

vereador Claudio Cezar fez um aparte, cumprimentando a todos e 

falando que isso já foi muito cobrado no passado e por último o ex 

vereador Goodman fez essa indicação, até porque ele tem uma 

propriedade naquela localidade e espera que dessa vez eles atendam 

essa reivindicação que é tão importante para as pessoas que trafegam 
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por ali. O vereador Josias finalizou falando que acredita e espera que 

essa gestão tenha sensibilidade e competência para que de fato seja 

consumada esta construção. O vereador Ederson solicitou a palavra, 

falando que em conversa com o secretário de infraestrutura, ele passou 

a relação das pontes que serão construídas na nossa região, e que uma 

delas será a que termina a Avenida Weimar e a outra que vai tirar os 

caminhões do centro da cidade, sendo foi categórico ao dizer que esse 

ano não será construído mais pontes, mas comentou que o governo 

trabalha com projetos, se levarem o projeto, é até possível que execute 

a obra, então primeiramente deve pedir ao executivo municipal através 

da gerente de obras, para que faça o projeto para que possam levar até 

a bancada do PT que sempre se dispôs a ajudar Naviraí. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 71/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis o cronograma de vacinação contra o vírus Influenza H1N1, 

referente ao cumprimento da Lei Municipal nº 2009 de 3 de agosto de 

2016, que em resumo garante o acesso à vacina para todos os 

servidores da Educação, lotados nas unidades educacionais municipais. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o Vereador 

Júnior que cumprimentou a todos e falou que foi procurado por alguns 

servidores administrativos da rede municipal de educação com 

preocupação do acesso a vacina contra o H1N1, e comentou que já 

enviou um requerimento a respeito da lei de sua autoria e que o gerente 

de saúde enviou a resposta garantindo que seria cumprida a lei e que 

tantos os professores, quanto os administrativos teriam acesso a 

vacina. E na semana passada foi encaminhado o ofício circular nº 13 da 
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gerência de educação para todas as creches e escolas solicitando aos 

diretores de ensino infantil e fundamental que disponibilizem todos os 

professores de sua escola uma declaração de que o mesmo atua na 

respectiva instituição, e em posse da declaração os professores 

deverão se dirigir ao posto de saúde mais próximo de sua residência 

para serem vacinados contra a gripe. E nesse ofício ela trata 

especificamente só dos professores, e os professores já recebem as 

vacinas do ministério da saúde, então tirou esse ônus da prefeitura que 

não precisa mais arcar com esse custo, mas o ministério da saúde 

precisa incluir os administrativos, mas independente disso tem a lei 

municipal que garante. Comentou que alguns servidores foram com a 

cópia da lei em mãos e não foram vacinados e que hoje de manhã 

conversou com o prefeito e com a secretária de educação relatando 

essa dificuldade dos servidores administrativos e eles asseguraram e 

garantiram o cumprimento dessa lei, então está pedindo por escrito o 

cronograma para saber como e quando será e como autor da lei quer que 

ela seja efetiva. Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 72/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella e Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Fátima de 

Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, o Senhor 

Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, requerendo que 

sejam prestadas informações a esta Casa de Leis sobre o número total 

existentes de vagas puras para professores de todas as séries, 

referentes ao Concurso Público realizado no ano de 2016 e homologado 

no dia 07 de março de 2017. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o Vereador Júnior falando que está questionando as vagas 
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do concurso de 2016 que foi realizado pela gestão anterior, ficando 

para ser finalizado esse ano com prova de títulos, mas surgiram algumas 

dúvidas a respeito da validade. Sabe que foi encaminhado para o 

tribunal de contas analisar e chegou um veredicto que está tudo regular 

e que poderia prosseguir, tanto que foi homologado no dia sete de 

março, e já são dois meses de homologação do concurso. Faz esse 

questionamento especificamente na questão dos professores, mas que 

se estende a todas funções, e tudo isso é para contribuir com a 

administração, para que não seja preciso mais a frente ter que 

instaurar um procedimento administrativo para apurar possíveis 

irregularidades, e para contribuir falou que nesse sentido, aconteceu 

uma situação semelhante em Campo Grande e necessitou uma 

recomendação do ministério público para convocação dos aprovados no 

concurso, então para evitar uma possível recomendação ou até uma ação 

cível pública é que faz esse questionamento para o levantamento das 

vagas, mas serve principalmente de alerta para administração. Com a 

palavra a vereadora Lourdes, parabenizando pelo requerimento e 

comentando que há uma briga na justiça com relação ao concurso 

público de 2005 que teve em Naviraí e gostaria que primeiramente 

resolvesse essa situação, assim também como há o concurso de 2008 

que ninguém foi chamado, e pelo que sabe da lei federal, três meses 

antes e três meses depois da eleição não se pode contratar, convocar, 

mandar embora ou fazer concursos e esse último concurso, aconteceu 

uma semana antes da eleição. O vereador Júnior solicitou um aparte 

para fazer um esclarecimento falando que acompanhou esse processo 

desde o inicio e que o concurso de 2016 está dentro da lei, porque o 

inicio do certame foi antes do prazo legal e não há impedimento, e de 

fato a prova aconteceu próximo do processo eleitoral, mas não houve 

convocação, até porque o concurso só foi homologado agora nesse ano, e 

se foi homologado é porque todas as questões de legalidade já foram 
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dirimidas, tanto que foi para consulta no tribunal de contas, porque 

houve essa dúvida por parte da administração, que foi relatado no 

começo do ano, então a validade não é mais discutível, o que é preciso 

fazer é dar sequência e é justamente isso que ele está cobrando. A 

vereadora Lourdes agradeceu o esclarecimento, e disse que gostaria 

que a situação do concurso de 2008 fosse resolvida também. Em 

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

unanimidade. 

 

Indicação n° 80/2017 de autoria dos Vereadores Cláudio Cezar Paulino 

da Silva, Antonio Carlos Klein, Maria Cristina Tezolini Gradella, Lourdes 

Elerbrock e Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de 

Saúde, indicando que seja estudada a viabilidade de instituição do 

programa Melhor em Casa do Governo Federal. A vereadora Cristina 

Gradella solicitou a palavra para falar que esse programa é do governo 

federal e espera que o município veja a viabilidade de implantar em 

nosso município, comentando que os PSF´s já fazem esse atendimento 

domiciliar, porém ele não é estendido a toda população e nem da forma 

como o programa “melhor em casa”, porque esse programa visa a 

reabilitação motora de idosos, pacientes crônicos, situação pós-

cirúrgica e a equipe cadastrada pela equipe melhor em casa teria um 

incentivo financeiro para o município e iria contribuir para a 

desocupação dos leitos hospitalares para toda cidade. A equipe mínima 

do programa melhor em casa seria médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e o fisioterapeuta, todos esses profissionais existem no 

quadro de servidores concursados da prefeitura, então pede que o 

executivo faça um estudo para ver a viabilidade porque existem muitos 

pacientes acamados necessitando. Com a palavra o Vereador Claudio 
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Cezar falando que esse programa atende todas as pessoas que precisam 

e sem gerar custos ao município porque já tem os profissionais 

necessários e vai dar um atendimento de qualidade às pessoas que não 

pode se locomover até uma clínica, e seria um incentivo a mais então 

pede a administração que se empenhe ao máximo para trazer esse 

programa para Naviraí. Com a palavra a vereadora Rosangela que 

cumprimentou a todos e falou que assinou essa solicitação porque 

entende que saúde é prioridade em qualquer lugar do mundo, e que está 

muito preocupada devido às condições da saúde em Naviraí, que não tem 

um sistema de ambulância para buscar e levar as pessoas em casa, e 

quando fala do programa melhor em casa, tem que se colocar no lugar 

de quem está acamado sem condições de ter um carro ou alguém 

disponível para ajudar, então solicita que seja implantado esse 

programa para poder amenizar os problemas e ajudar a população que 

tanto necessita. E deixou registrado uma situação muito triste que está 

acontecendo com os pacientes que fazem quimioterapias em outras 

cidades, que tem que estar às três horas da manhã na gerência de 

saúde porque o carro não pode busca-los nas casas, sendo que nas 

gestões anteriores eles buscavam. Falou que estará lutando para mudar 

essa situação. O vereador Claudio solicitou um aparte para parabenizar 

a vereadora, falando que é um assunto que já deveria ter sido debatido 

na sessão anterior, porque foi procurado por várias pessoas falando que 

dependem da ajuda dos vizinhos para leva-los ao ponto de onde sairá o 

carro por não ter condições de ir caminhando, e isso é um absurdo 

porque a pessoa já esta doente, fazendo um tratamento e ter mais esse 

problema pra enfrentar é até falta de humanidade. A vereadora 

Rosangela agradeceu a contribuição e afirmou que estará cobrando 

juntamente com todos os vereadores, porque os munícipes merecem 

toda atenção e compreensão num momento tão difícil da vida deles, é 

necessário estender a mão e ter mais humanidade. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou a secretária para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada.  

 

Indicação n° 81/2017 de autoria da Vereadora Lourdes Elerbrock; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que sejam feitos reparos na Rua 

Maracaju, esquina com a Rua Porto Murtinho, no centro de nosso 

município. Usou a palavra a vereadora autora, falando que o buraco 

existente da rua está cada dia pior devido as chuvas, e que o asfalto 

pode ceder a qualquer momento, porque está aumentando por baixo do 

asfalto, então espera que seja resolvido o mais rápido possível para que 

não aconteça nenhum acidente grave no local. Com a palavra a vereadora 

Rosangela falando que foi procurada por várias pessoas para reclamar 

de um buraco existente na avenida que fica o ARA, e que está cheio de 

água e que tem muitos fios emendados, e o maior problema é que muitas 

crianças ficam brincando naquele local, então pede ao Adriano, que 

resolva o mais rápido possível esse problema para que não aconteça 

nenhuma tragédia. A vereadora Lourdes lembrou ainda de outra 

solicitação que fez para uma rua localizada no Bairro Harry Amorim e 

que recebeu um ofício falando que já estavam tomando as devidas 

providências, mas até agora nada foi feito e os moradores estão 

reclamando porque os buracos já viraram crateras, devidos às chuvas, 

então solicita a gerente de obras que olhe com muito carinho esse 

problemas que aparentemente são pequenos, mas que causam muitos 

estragos, como o que aconteceu com o carro que caiu em um desses 

buracos e que poderia ter acontecido com uma pessoa. Com a palavra o 

Vereador Ederson Dutra falando que o que a vereadora Rosangela expôs 

é muito sério, e que o Adriano tem resolver urgente a situação, porque 

o risco é grande; e comentou sobre a Rua Pérsio, que eles jogam terra 
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no local, mas quando vem a chuva volta o problema, devido as ruas dos 

bairros vizinhos não ter captação de água, e informou que a copasul fez 

a captação de água dentro do pátio e que vai amenizar um pouco, mas 

para resolver realmente a situação, o investimento da obra é alto, 

porque já conversou com a gerente Ana Paula e foi informado que tem 

que ser feito a tubulação das águas pluviais, então pede que esse 

assunto seja tratado com mais seriedade e com urgência e solicita que 

seja feito um projeto para que possam ir em busca de emendas. Um 

aparte do vereador Júnior falando que o vereador Ederson está 

coberto de razão e comentou que no ano passado tiveram uma discussão 

exaustiva a respeito da renovação do contrato de concessão da sanesul, 

e nessa compactuação algumas coisas estão acontecendo, como a 

tubulação da Avenida Amélia Fukuda, o asfalto do Sol Nascente, a 

drenagem e o asfalto do Vila Alta, recapeamento das ruas do município, 

porém esteve na semana passada na secretária de governo, 

especificamente na AGESUL que é a responsabilidade do secretário do 

Marcelo Miglioli, para justamente saber o que é para ser feito, porque 

foi encaminhado pela administração no ano passado, uma lista de 

prioridades, e a técnica que o atendeu falou que quem estabeleceu as 

prioridades foi o município; então ele pediu por escrito para saber o que 

já foi feito e o que teria que fazer, e dentre as prioridades estava a 

drenagem da Rua Pérsio Antunes que ele lembra claramente, porque era 

um dos maiores questionamentos por ser uma das questões mais 

complicadas, que era a drenagem saindo do Portinari, passando atrás do 

Harry Amorim, para justamente diminuir o escoamento das águas por 

cima e tomar o caminho adequado; e essa foi uma das primeiras 

prioridades, agora ficou sabendo que não há previsão para ser feito. 

Então é preciso cobrar, porque ele era uma das pessoas que estavam na 

linha de frente discutindo esse contrato de concessão e irá cobrar sim 

da secretaria de estado para que faça a sua parte, porque o município já 
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fez a sua parte honrando com o compromisso, e quer saber que fim 

levou essa prioridade, porque eles têm a responsabilidade de executar 

essa obra. Um aparte do Vereador Claudio Cezar falando que as 

palavras ditas pelo Vereador Júnior o deixou muito preocupado, porque 

fizeram o compromisso de que essas obras seriam feitas nos dois anos 

de mandato do Reinaldo e falta só um ano para terminar esse mandato, 

e ouvindo falar que não sabem quando será feito, será necessário ficar 

mais atento ainda para fazer mais cobranças. O Vereador Ederson 

retomou a palavra falando que terão que esclarecer quais serão as 

obras, o que é prioridade e que também será preciso voltar lá para ver 

qual foi a pactuação feita pela sanesul. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou a secretária para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 83/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Ederson Dutra, Josias de Carvalho e 

Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

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

que seja feito estudo de viabilidade para a realização do pavimento 

asfáltico nas Ruas Vera Cruz, Palmira Passarini Perin, Hordê Cabanhes, 

Gildo Bernadini, José Pereira dos Santos, Adelino Perin, Antônio 

Frazão, Jaime de P. Pereira, Gustavo R. Matos, Antônia Maria Bezerra, 

Maria Rosa Ianchuki, José Cleberson Pereira, José de Oliveira, Joaquim 

Cardoso Castro, Severo Alves dos Santos, Rosinha Rodrigues Cordeiro, 

Leste Oeste/S, Leste Oeste/A, Norte Sul/D, Rua Projetada A e 

Avenida Miguel Lopes de Moraes no Bairro Jardim Paraíso. Com a 

palavra o vereador Eurides que cumprimentou a todos em especial seus 

amigos Nelson e Ronaldo Camilo e falou que recebeu muitas cobranças 

no Jardim Paraíso por tanto buracos existentes e enquanto não fazem o 
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asfalto solicitou que façam a manutenção diariamente, porque está 

intransitável. Com a palavra a vereadora Rosangela comentando que é 

um bairro muito importante e que essa parte está literalmente 

esquecida, e comentou que já fez vários ofícios e sempre foi atendida, 

mas toda vez que chove, a terra é jogada para dentro do balneário, 

descendo no córrego e assoreando tudo, descaracterizando o riacho 

existente ali e tem até uma árvore que está para cair em cima da casa 

de uma moradora. Um aparte do vereador Josias falando que existem 

lugares no referido bairro que não passam mais carro, mas acredita que 

tudo será resolvido, porque o Adriano tem se esforçado muito dentro 

do possível. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Por questão de ordem o vereador Simon comunicou aos vereadores que 

quando a indicação já foi debatida e o vereador encerrou, não existe 

aparte, então é bom se organizar para que a reunião flua naturalmente. 

 

Indicação n° 84/2017 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 do 

Bosque Municipal e colocação de placas que proíbam jogar lixo em torno 

do referido local. Com a palavra o vereador autor falando que é 

necessário fazer a limpeza e a manutenção do bosque para que não haja 

proliferação de insetos e animais peçonhentos. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou a secretária que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar n° 16/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos e demais Edis; expediente endereçado aos familiares da 
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Senhora Maria Aparecida Martins Nonato, apresentando nossas 

condolências à família enlutada, pelo falecimento da Senhora Maria 

Aparecida Martins Nonato, ocorrido no dia 02/05/2017. Neste 

momento, de imensa tristeza e sofrimento, rogamos a Deus que dê 

forças aos familiares, para que possam lidar com este momento difícil. 

Sabedoria e coragem para seguir em frente, em memória dos que se 

foram. Que Deus ilumine a vida e conforte os corações dos familiares 

enlutados. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária que 

faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 17/2017 de autoria da Vereadora Rosangela Farias 

Sofa e demais Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor 

João Batista de Oliveira, apresentando nossas condolências à família 

enlutada, pelo falecimento do Senhor João Batista de Oliveira, ocorrido 

no dia 01/05/2017. Que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, 

possa confortar os corações dos familiares e amigos, neste momento de 

dor e saudade. Com a palavra a vereadora Rosangela falando que fez 

essa moção porque conhece o Senhor Batista desde de criança, porque 

sempre teve presente no comércio local trabalhando juntamente com a 

família, e nesse momento de tristeza em que perdem um pioneiro, deixa 

registrado juntamente com todos vereadores essa moção para a família, 

pelo legado que o Senhor Batista deixou, e sempre se lembrará da 

forma carinhosa e calma que atendia a todos e que sente muito a perda. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou a secretária que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira secretária que fizesse a 

leitura da ordem do dia 
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ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS APROVADOS 

 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2017 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. Foi colocado 

em segunda e última discussão e votação juntamente com os pareceres 

das Comissões de Justiça, Legislação e Redação; e de Finanças e 

Orçamento, favoráveis a aprovação do projeto, sendo aprovado por 

unanimidade.  

 

Projeto de Lei nº 1/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e 

outros edis; que em súmula: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de brinquedos adaptados em praças, parques, escolas e 

creches municipais, bem como locais de diversão em geral, aberto ao 

público. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação com emenda aditiva ao projeto; que colocados em primeira e 

única discussão usou a palavra o vereador Josias falando que esse 

projeto visa incluir esses brinquedos para que todas as crianças possam 

se comunicar e interagir e agradeceu a comissão por estar atento na 

questão do prazo, onde deram seis meses e acredita que seja suficiente 

para a adequação. Em seguida usou a palavra o vereador Klein, falando 

que foi incumbido pelo presidente da comissão de legislação, justiça e 

redação para apresentar o relatório desse projeto, e no relatório 

discorreu pela legalidade e fizeram a emenda aditiva diante da 

importância do projeto para criar condições de acessibilidade para as 

crianças com deficiências para utilizar os parques, estabeleceu então os 
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prazos e as punições se não cumprirem a lei, porque se faz uma lei e não 

impõe sanção e nem prazo, cairá no vazio e irá ficar dez anos sem fazer 

nada; sabe que o prazo de seis meses é um prazo curto, mas diante da 

importância de poder propiciar às crianças com deficiência poder 

brincar, sabe que conseguirão, porque a partir da aprovação e 

publicação, o departamento da prefeitura vai verificar as praças que 

existem e quais serão as adequações necessárias para fazer, as 

disposições que existem e as normas para fazer esses brinquedos para 

acessibilidade. Acredita que estará fazendo uma colaboração muito 

grande com a própria administração municipal de que Naviraí saía na 

frente de outros municípios não só do estado como do Brasil, no sentido 

de ter brinquedos com acessibilidade para as crianças com deficiência. 

Parabenizou pelo projeto e disse que a emenda aditiva é no sentido de 

melhorar o projeto e fazer com que ele seja cumprido. O Senhor 

Presidente colocou a referida emenda em votação, que foi aprovada. 

Foram apresentados os pareceres das Comissões de Finanças e 

Orçamento; e de Educação, Saúde e Assistência Social, todos 

favoráveis a aprovação, que colocados em primeira e única discussão e 

votação, foram aprovados juntamente com o projeto. 

 

Por questão de liderança a vereadora Rosangela Farias Sofa, falou que 

teve uma ação do deputado federal Geraldo Rezende, iniciando a 

campanha para a suspensão da cobrança do pedágio da BR 163, porque o 

impacto para Naviraí dessa paralização já é sentido, a empresa de 

mineração Santa Marta já tem setenta funcionários com aviso prévio e 

segundo foi informada pelo empresário José Alberto dos Santos, 

conhecido como Zé Branco, esse número poderá ir de cem a cento e 

cinquenta. O deputado Geraldo tomou ciência do que está acontecendo, 

de que os serviços estão paralisados, que não há demissões por 

enquanto na CCR, mas que as empresas terceirizadas já estão 
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contabilizando uma soma negativa de demissões, devido a interrupção 

das obras, então o deputado Geraldo entrou com uma ação na justiça 

para que as obras não sejam paralisadas em virtude de que há um 

contrato que é fruto de uma licitação com a União; por fim no dia vinte 

e cinco de abril o deputado agendou e fez uma reunião com o ministro 

do transporte Mauricio Quintella para discutir a paralização das obras 

da duplicação da BR 163, a reunião contou com a presença de vários 

parlamentares e do governador Reinaldo Azambuja, e na oportunidade o 

deputado Geraldo Rezende cobrou a retomada das obras e a suspensão 

da cobrança do pedágio enquanto o trabalho da duplicação estiver 

paralisado. Então acredita que em nossa região, soma-se mais de 

trezentas pessoas, que estão na mesma condição, no aviso, que foram 

demitidos devido a paralização por serem funcionários de empresa 

terceirizada. Então fica registrado o trabalho do deputado Geraldo 

Rezende juntamente com outros, por estar lutando para que a CCR 

cumpra com o que foi prometido de fazer a duplicação e manter a 

cobrança de pedágio. 

 

Pela ordem o Vereador Ederson Dutra comentou que acabou de receber 

informação de que a Rua Pérsio Antunes de Oliveira é prioridade, que o 

projeto já foi encaminhado e a obra vai começar em um tempo bem 

curto. Aproveitou para falar que está no aguardo do projeto que será 

implementado no Cooperclub para as crianças, e ficou sabendo que a 

administração comentou que são os vereadores que tem que fazer, mas 

isso não é prerrogativa e nem atribuição de vereador. O vereador 

Josias solicitou um aparte para fazer um esclarecimento, falando que 

isso é matéria orçamentária do executivo e não do legislativo, mas que 

já cobrou o Eduardo o chefe administrativo para enviar o projeto para a 

câmara para que os vereadores analisem, porque é um projeto de grande 

importância para as crianças e muito válido para o município. O vereador 
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Ederson retomou a palavra comentando que foi o próprio Eduardo que 

falou que os vereadores que tem que fazer o projeto; e acredita que se 

o projeto estivesse realmente pronto como falou o Josias, já estaria 

nessa casa de leis, e acha que a administração não está tendo boa 

vontade nesse projeto não, porque já está funcionando há algum tempo 

e sem a ajuda, e comentou que o projeto para o time da CEN foi 

aprovado em toque de caixa e para as crianças não pode ser diferente, 

então se o projeto está pronto, espera que esteja na câmara na próxima 

sessão. 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Senhor José Aparecido Pereira dos Santos, Bacharel 

em Ciência e Práticas Jurídicas pela UEMS, licenciado em Ciências 

Sociais pela UFMS; Especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela 

UFGD, Especializando em Direito Penal pela UNIASSELVI e Ensino de 

Sociologia no Ensino Médio pela UFGD, com domicilio fixado na Avenida 

Glória de Dourados nº 1.035, bairro centro contatos: 67-98407-0360, 

67-99834-4421 ou e-mail cidoufms@hotmail.com. - Procuradora 

qualificada neste pleito como Fabricia Emanueli Moreira Dias, 

domiciliada na Rua Olímpia nº 160, Residencial Athenas. Que veio 

respeitosamente fazer uso da tribuna, cumprimentando o 

Excelentíssimo Senhor Presidente Senhor Jaimir José da Silva, aos 

demais integrantes deste parlamento, em especial ao Luiz Alberto Ávila 

da Silva Júnior, Rosangela Farias Sofa e Claudio Cezar Paulino da Silva, 

falando que sua vinda a esse parlamento está relacionado a um assunto 

que entende ser da mais alta relevância para os munícipes que 

constituíram os seus domicílios em Naviraí, porque no ano de 2017 este 

parlamento de forma brilhante deliberou e aprovou por unanimidade  a 

mailto:cidoufms@hotmail.com
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Lei nº 1.799/2013, aprovada por este parlamento e sancionada pelo 

prefeito municipal que na época era o Senhor Leandro Peres de Matos, 

permitindo que anualmente fosse comemorado solenemente o “Dia 

Municipal De Luta Da Pessoa Com Deficiência” e também uma semana 

que os levassem a uma reflexão e conscientização quanto aos direitos e 

garantias da parcela relevante desse município, onde ficaram 

vislumbrados e felizes por compreender que atender as pessoas e 

demonstrar preocupação com todos os membros da sociedade, é uma 

tarefa árdua, importante e que este parlamento tem demonstrado que 

atua em todas as camadas da sociedade, setores e segmentos, não 

obstante citou a aprovação do Decreto Legislativo de autoria do 

Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva que concedeu a ANPED o 

reconhecimento de entidade de utilidade pública; mencionou também a 

indicação do vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior que na gestão 

passada, indicou à gerência de saúde que concedesse transporte aos 

deficientes que estivessem num processo de internação no hospital 

municipal. Comentou ainda que entende a importância do trabalho 

desses vereadores e essa legislação quando aprovada, porque permite 

não só uma celebração momentânea, mas um resgate da dignidade e da 

credibilidade, porque a lei 1.799/2013 quando sancionada, não disse 

apenas que teriam um dia de luta e de conscientização, mas a finalidade 

e propósito de fazer com que o legislativo municipal requeresse junto ao 

executivo municipal uma atenção maior e um atendimento mais 

qualitativo. Sabe que esse é um grupo sério e qualificado, devido a 

demonstração que tiveram, permitindo que usasse o parlamento para 

debater essas questões e estabelecer uma abordagem mais consistente, 

aproveitando para lembrar que no dia oito de maio, que foi instituído 

como o dia municipal de luta da pessoa com deficiência, será realizado 

no plenário dessa egrégia casa de leis um evento no período noturno, 

que foi estabelecido e organizado pelo Senhor Sérgio dos Santos, 
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presidente da ANPED e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com deficiência, onde terá a presença de engenheiros, secretários e 

pessoas relacionadas ao conhecimento da doutrina jurídica, para 

debater as questões relacionadas à acessibilidade e convidou a todos os 

edis para estar presentes. Comentando que em 1.995 teve uma 

legislação sancionada pelo ex parlamentar Laurentino Pavão de Arruda, 

onde o legislativo caminhou a passos largos, e agora com esses 

vereadores querendo resgatar essa credibilidade demonstrando que se 

atualizam, se preparam e se preocupam com a qualidade de vida do povo 

e da sociedade, com os debates que todos estão acompanhando, 

entende que esse parlamento bem mais que sancionar as legislações 

estão desejosos para combater as desigualdades sociais e para fazer 

com que o executivo municipal esteja sempre com as portas abertas 

com as instituições que foram constituídas, voltando suas atenções para 

toda sociedade. Aproveitou para agradecer a oportunidade concedida e 

a atenção sempre recebida dos três parlamentares que mencionou e dos 

demais, e que irá a luta conquistando todas as garantias no município. 

  

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando todos 

presentes e ouvintes da Rádio Cultura, e agradeceu publicamente a o 

Senhor Prefeito que esteve presente hoje aqui falando dos cem dias de 

gestão, e comentou que todos sabem que quando inicia uma nova gestão 

no princípio parece não fluir, mas que está satisfeito com os números 

colocados por ele e acredita que logo irá colocar a casa em ordem e 

todos terão uma gestão mais coesa, firme e respeitando os impostos do 

trabalhador e do contribuinte, e que nunca viu nada que desmoralize o 

prefeito porque tem uma história de família, é uma pessoa consciente e 

que já está escrevendo seu nome no município e será um excelente 

gestor, onde abrirá as portas para novas empresas gerando assim 
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emprego para muitos, e que Deus abençoe a todos, que é o que mais 

precisam. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock, desejando bom dia a 

todos os presentes e ouvintes da Rádio Cultura, comentando que está 

fazendo uso da tribuna para fazer uma lamentação, porque na revista 

Veja viu uma matéria que diz “A justiça e a Lei”, e lendo viu que a 

corrupção vence a justiça, a corrupção vence a lei, que a corrupção 

vence tudo neste País, e que o Senhor Gilmar Mendes, Ministro do 

Supremo Tribunal Federal conseguiu liberar o Senhor Bumlai e Senhor 

Genuíno, e no dia de ontem todos viram na TV que mais dois elementos 

desta quadrilha saíram da prisão, o que é devastador para todo 

brasileiro que vive com dignidade, com respeito, com moral, com bons 

costumes. Porque todos estão vendo uma quadrilha de ladrões chegando 

cada vez mais perto dos mentores intelectuais e sendo esfacelada, 

porque no Brasil a lei só é feita para bandido; repudia a justiça por ser 

favorável a quem rouba descaradamente do Brasil, porque é o dinheiro 

de todos, com suor, sangue que está indo pelo ralo nas mãos desses 

facínoras; disse ainda que gostaria que o Brasil inteiro se manifestasse 

contra o STF, contra essas pessoas que apoiam, aprovam e liberam 

ladrões, sem importar o partido, se a família é rica ou pobre, se é preto 

ou branco ou quem quer que seja, e que está realmente indignada e 

pediu para que todos façam alguma coisa para mostrar a indignação, 

porque na revista fala que o Senhor Sérgio Moro conseguiu sua primeira 

derrota no STF e isso é muito doído para os brasileiros que trabalham 

com honestidade e que querem ver a pátria amada livre de toda 

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

todos e começou falando da lei 1.799 de 19 de novembro de 2013 onde o 

Cido representou muito bem a luta das pessoas com deficiências, e que 

também foi uma conquista desta casa de leis e que deve homenagear 

quem merece, como o Senhor Mário Gomes, que foi o vereador que 

sugeriu e fez o projeto de lei nº 79 em 2013 e depois se tornou lei nas 

mãos do prefeito Leandro Peres de Matos; e toda a sociedade deve 

assegurar o respeito aos direitos no âmbito da sociedade, do Estado e 

do Poder Público para àqueles que apresentam uma deficiência, 

independente da origem, da natureza e da gravidade de suas 

incapacidades, tem o mesmo direito que qualquer cidadão. E sobre o  

evento que o Senhor Cido convidou, reforçou mais uma vez falando que 

é de suma importância para toda sociedade, e que será realizado no dia 

oito, às dezenove horas para uma mesa redonda. Falou ainda, que 

recebeu do Senhor Derlan a resposta sobre os berços e bicicletas, e 

quem autorizou a compra dos berços foi a gerência de Educação, onde 

estão no barracão, mas que não são para leilão, então solicitou que 

sejam retirados do local e enviado para o depósito, porque é material 

que será usado ainda. Quanto às bicicletas eles irão ver se a saúde irá 

ocupar, sendo que já está há cinco anos sem dar um destino final. Deu 

felicitação a todo trabalhador pelo dia do trabalho e disse que Naviraí 

está precisando de geração de trabalho, mas infelizmente o vereador 

não tem poder para isso, então pede aos órgãos competentes e ao 

prefeito que acirrem na busca de empresas ou de valorizar os 

empresários que estão aqui em Naviraí, para duplicar os serviços 

prestados. Falou ainda que manda um abraço fraterno, com muito 

carinho ao pessoal da Vila Industrial, porque esteve lá no dia primeiro 

de maio, dia do trabalho com o seu projeto que é o dia da beleza, onde 

atenderam mais de sessenta mulheres naquele bairro e foi muito bem 

recebida pelo Senhor Cândido e Dona Filomena, até as nove horas da 
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noite, agradeceu às suas assessoras, a Gislaine da Bibi Festa, Aline e 

Meire, manicures, ao Miltinho Cabeleireiro, a Ilza, Zane que doou os 

produtos para fazer hidratação, e todos envolvidos nesse projeto. 

Aproveitou para convidar a todos para festa de quinze anos do 

assentamento Juncal, que será neste final de semana, e que não é só um 

assentamento, é o único do País pacífico, por isso está envolvida na 

comissão de organização, juntamente com o vereador Fi da Paiol, e que 

todos os vereadores irão para trabalhar e zelar pelo desenvolvimento 

dessa festa, porque estão comemorando o aniversário do único 

assentamento de Naviraí e único pacífico do Brasil; agradeceu, desejou 

uma ótima semana e pediu a Deus que abençoe o trabalho de todos 

 

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

cumprimentou ao presidente, aos vereadores, vereadoras, ao público 

que se faz presente nesta casa de leis, e aos ouvintes da Rádio Cultura, 

e iniciou parabenizando aos sindicatos, as organizações sociais, os 

movimentos populares que estiveram nas ruas no último dia 28 de abril 

reivindicando e deixando clara sua manifestação contra as reformas 

que estão sendo impostas à toda população brasileira; reforma 

trabalhista, reforma da previdência, a lei da terceirização, leis que vem 

para retirada de direitos de todos. Disse que está fazendo um estudo 

aprofundado dos impactos negativos que as três leis trazem para toda 

classe trabalhadora do País e que vai divulgar com tranquilidade, com 

calma, de forma bastante simples para que as pessoas entendam que os 

movimentos que está sendo feito nas ruas e já está dando resultado, 

porque a previsão de votação da reforma da previdência segundo a mesa 

diretora da câmara dos deputados e o governo, era para o início de 

abril, o povo foi às ruas e se manifestou em duas ocasiões de forma 

mais incisiva, e essas reformas estão previstas para o final de maio, 

então já conseguiram adiar em dois meses, então não podem parar de 
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lutar, porque disso depende o futuro dos filhos, netos, enfim, é do  

nosso País que estão tratando, então parabenizou a todos que estiveram 

nas ruas se manifestando e deixando claro seu posicionamento em 

relação a esse projeto de lei. E também reforçou o aviso que foi feito a 

respeito da lei 2009 que garante a vacina do H1N1 a todos os 

servidores da educação municipal que estão lotados em creches, escolas 

e extensões, professores e administrativos tem direito; e foi explicado 

no dia de hoje informalmente, que nesse primeiro momento estaria 

vacinando os professores, mas já está garantida para todos, e que 

estará cobrando os resultados e o cumprimento da lei, porque como já 

falou, lei não se discute, se cumpre, e se a lei garante a esses 

servidores o acesso a esse vacina, com certeza terão esse acesso custe 

o que custar porque ele os demais vereadores irão garantir e estarão 

empenhados que a lei seja cumprida. Por fim falou que é importante a 

presença do prefeito e ouvir da boca dele o que está sendo feito, e 

sobre ele agradecer as críticas que são feitas pelos vereadores, disse 

que o que fazem é para o bem do município, porque não tem vereador 

torcendo pelo mal, eles cobram para que as coisas realmente funcionem; 

aproveitou para solicitar ao vereador Josias que faça novamente o 

convite ao prefeito, porque foram vinte minutos que foi falado de 

parque rodoviário, de recuperação de malha asfáltica, de enxugamento 

da máquina, de alinhamento com o governo do estado, mas acredita que 

deixou para trás algumas questões que são fundamentais e prioridade 

para todos, porque o prefeito não falou nada da saúde, da educação e do 

desenvolvimento econômico que é a bandeira dessa administração, então 

deixa o pedido informal ao prefeito para que volte a tribuna desta casa 

para falar dos temas, que em sua visão é prioridade, porque a população 

precisa saber. Parabenizou também ao José Aparecido, uma pessoa que 

muito admira e disse que esta casa está sensível às reivindicações 

feitas e que sempre encontrará gabinete aberto pra ele e a toda 
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população, para atender, para correr atrás e estudar as demandas que 

são prioritárias na vida de cada cidadão naviraiense, e desejou uma 

ótima semana a todos. 

 

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Maria Cristina 

Tezolini Gradella, secretária, 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 três dias do mês de maio do 

ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Maria Cristina Tezolini Gradella  

    Secretária 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


