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ATA DA 1a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/02/2017. 

 

 

 

 Aos sete dias do mês de fevereiro 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, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. 

Em seguida 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. O Senhor Presidente convidou o Senhor 

José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal para compor a mesa 

diretora. Convidou o Pastor Reinaldo Cardoso, Igreja Presbiteriana 

Jardim Progresso, para fazer uma oração. Em seguida o Senhor 

Presidente agradeceu a presença do Senhor Leonardo Eli, Juiz do 

Trabalho, do Senhor Eugênio de Almeida Guedes, assessor do Deputado 

Estadual Onevan José de Matos e Presidente do PSDB, Senhor 

Yoshihiro Hakamada, representante da Copasul, Senhora Fátima Liutti, 

Gerente de Educação do Município, Senhora Ana Paula Rocha, Gerente 

de Obras. Logo após convidou o Senhor José Izauri de Macedo para 

fazer uso da palavra, que iniciou falando da sua alegria de estar aqui e 

do respeito que sente pelos vereadores desta Casa; destacou a falta 

que o vice-prefeito Sakae Kamitani fará para atual gestão e para 
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Naviraí. Abordou sobre temas relacionados à saúde, educação, serviços 

públicos e a dívida herdada da gestão anterior; finalizou afirmando que 

o momento é de trabalho e de união entre os poderes Executivo e 

Legislativo, e que é de altíssima qualidade e espera que tenham uma 

convivência harmônica para trabalhar incansavelmente pelo 

desenvolvimento da qualidade de vida de Naviraí. Em seguida pediu 

respeitosamente licença para se ausentar da sessão devido aos 

compromissos agendados e desejou um ótimo trabalho a todos. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário, Vereador 

Marcio André Scarlassara para fazer a leitura do expediente – onde foi 

lida a correspondência do Senhor Mario José Soares, Presidente do 

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de Naviraí, protocolado no dia 

06 de fevereiro de 2017, informando que o Vereador Ederson Dutra 

será o líder da bancada nesta Casa de Leis a partir desta data. Foi lido 

Ofício nº 02/2017 do Senhor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

Presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de 

Naviraí-MS – PT, protocolado no dia 07 de fevereiro de 2017, 

informando que o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, exercerá a 

função de líder do Partido dos Trabalhadores nesta Casa de Leis. Foi 

lido Ofício nº 005/2017 – GAB, de 06 de fevereiro de 2017, do Senhor 

Luiz Augusto Iamassaki Fiorentino, Juiz Federal – Seção judiciária do 

Estado de Mato Grosso do Sul, 6ª Subseção Judiciária – Naviraí, 

informando que recebeu o ofício circular nº 005/2017 desta 

Presidência convidando-o para participar da solenidade de abertura da 

primeira sessão ordinária da Câmara, mas que não poderia participar 

devido a outros compromissos agendados neste Juízo Federal, e 

desejou votos que a legislatura que se inicia seja corada de sucesso, 

alcançando todos os objetivos almejados pelos Excelentíssimos 

Representantes do Povo Naviraiense, externando protestos de estima e 

consideração. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 2/2017 de autoria dos Vereadores Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Exmo. Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito 

Municipal de Naviraí, requerendo a presença do Excelentíssimo Prefeito 

e dos atuais gerentes municipais na tribuna do plenário da Câmara 

Municipal de Naviraí, em sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de 

fevereiro, na parte da manhã, para esclarecer os cidadãos naviraienses 

sobre a real situação enfrentada pelo Poder Executivo municipal, 

apresentando os valores em caixa até o final do ano de 2016, assim 

como as dívidas. Outrossim, solicitamos que cada gerente apresente a 

situação de sua respectiva pasta, discriminando entre dívidas e 

recursos existentes. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra o Vereador autor Marcio Andre Scarlassara, comentando que o 

Senhor Prefeito fez um breve relato do que está acontecendo, mas 

queremos aqui a transparência de cada pasta com relatórios, para 

sabermos a realidade de como está situação do município para poder 

ajudar na administração atual. Com a palavra o Vereador Antonio Carlos 

Klein, falando que realmente acha necessário que os gerentes venham 

até a câmara com relatórios da situação financeira de patrimônio, mas 

sugeriu que estendesse um pouco mais o prazo, devido estar sendo 

analisados ainda. Comentou que não era oposição, mas via que a situação 

do município era caótica e não estava caminhando direito, então estava 

sempre cobrando nesta tribuna e sabe que a equipe que o Senhor 

Prefeito formou para trabalhar vai ter que se desdobrar para colocar a 

casa em ordem para que comece caminhar, então é necessário que os 

gerentes venham explicar a situação de cada pasta, porque qualquer 

situação irregular que aconteceu na administração passada pode ser 
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enquadrada na lei de responsabilidade fiscal e como crime de 

improbidade administrativa, não é o fato de gerentes ou prefeito não 

ser mais detentor do cargo que eles não podem mais receber processo 

político administrativo de improbidade, e a primeira obrigação dos 

vereadores é a fiscalização do que acontece no executivo, não podemos 

delegar competência que é dos vereadores para o ministério público, 

porque em primeiro lugar compete à câmara tomar as providências 

necessárias a atos ilícitos praticados que ferem a lei de improbidade 

administrativa ou a lei de responsabilidade fiscal, então é importante 

que venham os relatórios bem feitos e fundamentados e assinados, 

porque dependendo da situação pode ocasionar a abertura de um 

processo público administrativo por esta casa para punição dos 

responsáveis de acordo com a lei; estamos aqui para cumprir a lei e não 

para julgar pessoas e sim fatos e se os fatos vierem pra cá 

demonstrando que ouve irregularidades, temos a obrigação e o dever 

constitucional de agirmos de acordo com a legislação atual, temos que 

tomar providências; então é favorável ao requerimento, mas com um 

prazo maior. O Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 3/2017 de autoria dos Vereadores Marcio André 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito 

Municipal de Naviraí, requerendo as presenças do senhor Flávio Roberto 

Vendas Tanus, servidor público municipal, ex-gerente de obras da 

prefeitura, e da senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, para que o 

senhor Flávio exponha a situação em que a obra do Centro de 

Hemodiálise se encontrava, até o término de sua gestão na Gerência de 

Obras, e para que a senhora Ana Paula, atual gerente de obras, possa 

acompanhar a apresentação, para detalhar a forma como se dará a 
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sequência dos trabalhos. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

usou a palavra o Vereador autor Marcio Andre Scarlassara, falando que 

quer esclarecimentos de como vai ficar a obra. Com a palavra a 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, falou que é extremamente 

necessário e também para saber como será feita a hemodiálise, se a 

prefeitura irá arcar com os custos, se o Estado dará uma contra 

partida, porque precisa lembrar que é um procedimento de alta 

complexidade com valor muito caro e que na prefeitura tem grandes 

dificuldades com licitações com compra, com garantia de qualidade dos 

equipamentos ou de suprimentos para estar fazendo a hemodiálise. E há 

mais de dez anos já estavam lutando para que fosse privado e 

conveniado ao SUS, garantindo maior agilidade e a compra de insumos 

de grande qualidade; então surge uma preocupação de como vai ser 

mantido isso. Se for ficar a cargo do município, como vão ser as 

estratégias na hora de uma emergência de um conserto de um 

equipamento, e que deve ter todos os trâmites legais de licitação, 

porque a hemodiálise não pode esperar; então quando fizer esses 

esclarecimentos precisamos saber o que o Estado e o Município veem 

pensando quanto ao custeio disso. Com a palavra o Vereador Antonio 

Carlos Klein e disse que está mais prestando uma homenagem ao Senhor 

Sakae Kamitani, falecido recentemente, e que acompanhou o esforço 

que o Sr. Sakae fez no sentido de ser implantada a hemodiálise em 

Naviraí, e recordou de várias reuniões feitas inclusive com a 

participação dos deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro, onde o Senhor 

Sakae se colocou a disposição do Prefeito que na época era Zelmo de 

Brida, para construir o prédio para abrigar a hemodiálise em Naviraí, 

houve até sugestão de vários terrenos, mas não houve vontade política 

de fazer, devido o alto custo para o município, mas o Senhor Sakae com 

seu espírito humanitário e com recursos tinha muita vontade de fazer, 

porque via o sofrimento das pessoas que vão até Dourados ou Ponta 
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Porã, porque muitos que vão não têm recursos nem para se alimentar; 

por maior que seja o custo da implantação da hemodiálise em Naviraí, é 

necessário que seja feita para atender nossa região; mas acha que tem 

que dar um tempo para o encaminhamento desses expedientes, porque o 

prefeito acabou de falar que já fez contato com o secretário de saúde 

que virá em Naviraí para verificar o prédio do hemocentro para ver as 

adequações para utilizar para hemodiálise; então vamos dar o tempo 

necessário para que venha para esta Casa de forma concreta, porque se 

ficarmos solicitando que os secretários venham pra cá neste momento, 

vão perder tempo de trabalho; sei que todos estão com muita vontade 

de trabalhar, mas é o início de uma nova gestão e o prefeito pediu 

compreensão de todos e é isso que precisamos para ter todas as 

informações necessárias; e acredita que a implantação da hemodiálise 

vai ser tratada com prioridade na administração do Izauri e Sakae. O 

Senhor Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 6/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Jaimir José da Silva, 

requerendo a designação de uma data para a realização da Audiência 

Pública, referente à implantação da Guarda Municipal em Naviraí, 

conforme requerimento 01/2015, protocolo 1.882/15, aprovado no dia 

02 de Fevereiro de 2015. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

usou a palavra o Vereador autor falando que fez esse requerimento 

para marcar a data, devido ser uma nova administração e achar que 

esse é o momento de realizar essa audiência pública, e falou que a lei 

orgânica do município já tem uma previsão da existência de guarda 

municipal em Naviraí, no art. 18, inciso 36 e § 3º, mas é necessário que 

haja uma lei criando a guarda municipal de Naviraí; e para que possa 

criar essa guarda municipal de Naviraí, vai acarretar despesas para o 

município, então precisamos ter uma ampla discussão sobre a 
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necessidade e a forma de implantação, e a melhor forma de 

envolvermos a população, os vereadores e autoridades, é a realização de 

audiência pública. Em razão da falta de segurança que existe na nossa 

cidade, já se faz necessário ter uma guarda municipal, que serão 

pessoas preparadas para exercer essa função. Mas, esse projeto é de 

competência do executivo porque acarreta despesas, mas a discussão 

deve ser provocada por esta Casa. Com a palavra o Vereador Ederson 

Dutra, comentando que no dia 02 de janeiro visitou o prefeito Izauri e 

fez um pedido a ele para que se fizesse um estudo para implementar a 

guarda municipal em Naviraí, e usou como parâmetro a cidade de 

Dourados, que tem a guarda municipal que não é armada, e nossa cidade 

já comporta, então pede aos novos vereadores para se empenhar nesse 

assunto, que é de suma importância porque a marginalidade está 

crescendo no município e a guarda municipal vem pra dar um acalento 

para minimizar a criminalidade; parabenizou o nobre vereador pelo 

requerimento e que pode contar com seu apoio. Senhor Presidente 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 2/2017 de autoria dos Vereadores Marcio Andre 

Scarlassara, Simon Rogério Freitas Alves da Silva e Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Exmo. Senhor Jaimir José da 

Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, indicando que se 

viabilize uma audiência pública para debater, junto aos municípios da 

região do Cone Sul, os protocolos de atendimento dos pacientes da 

região, referentes à utilização do Centro de Hemodiálise do município 

de Naviraí. Com a palavra o Vereador Marcio Andre Scarlassara, 

falando que a audiência pública é de fundamental importância para 

poder discutir, debater, ouvir opiniões e trazer deputados, secretário 

de saúde do estado, para conseguir o apoio necessário para implantação 

do tão sonhado centro de hemodiálise. Em seguida o Senhor Presidente 
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solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação nº 3/2017 de autoria dos Vereadores Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao senhor Claudeir Alves Mata, Gestor de Relações 

Institucionais da CCR MS Via, indicando que a CCR MS Via, que tão 

pronta e eficientemente atende a nossa região, na administração, 

reforma, operação e duplicação da BR-163/MS, verifique a viabilidade 

da doação de uma ambulância, do tipo UTI móvel, para o município de 

Naviraí. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 5/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Urbanos, indicando a 

implantação de uma rotatória na Avenida Amélia Fukuda, dando acesso à 

Avenida Vicente Marques, do bairro Cia Portal, bem como redutores de 

velocidade, no mesmo local, em ambos os sentidos da Avenida Amélia 

Fukuda. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença da Senhora Claudia Taíra, 

Gerente da Receita, Senhor Adriano Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, Betinho Correia, Assessor de imprensa e Maria Gorete, 

superintendente do Procon. 

 

Indicação nº 6/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino da 

Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos Urbanos, o Senhor Clodomiro 

Nicacio do Nascimento, Gerente de Finanças, a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja viabilizado 

estudo técnico e financeiro para modernização da iluminação pública 

municipal, para que, sendo viável, haja substituição das atuais lâmpadas 

por lâmpadas LED, no intuito de economizar os gastos públicos com 

energia, tanto das vias públicas urbanas, bem como dos prédios 

públicos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 8/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando que sejam construídas passarelas 

elevadas em frente de todas as escolas e creches do município. Com a 

palavra o vereador autor, que falou da preocupação com a segurança das 

crianças, devido ao fluxo de veículos em frente às escolas e creches do 

nosso município; e pelo levantamento que foi feito não são muitas, 

mesmo sabendo que é um início de gestão e as gerências estão se 

organizando, sabemos que o quanto antes nós conseguirmos nos 

programar, mais rápido faremos as melhorias, é uma ação relativamente 

simples, mas pode dar uma tranquilidade maior aos pais, professores e 

as nossas crianças em idade escolar que precisam dessa melhoria. Um 

aparte do Vereador Claudio Cézar Paulino da Silva, falando ser louvável 

essa indicação e espera que seja realizada, porque ele já havia feito 

esse pedido na gestão anterior e não foi atendido, mas que é necessário 

para a segurança das crianças. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 
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Indicação nº 9/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente Municipal de Núcleo dos Serviços Públicos Urbanos, a Senhora 

Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente Municipal de Obras, o Senhor 

Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito, indicando a 

construção de uma rotatória no cruzamento da Rua André Rodrigues da 

Silva e Rua Eliza o Amarante, no bairro BNH, bem como toda a 

sinalização de trânsito necessária. Com a palavra o vereador autor que 

falou que essa obra foi feito pelo prefeito anterior e que é uma 

aberração, porque a avenida termina dentro de uma casa e está fadado 

a acontecer um acidente fatal, então solicita o atendimento o mais 

rápido possível. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 10/2017 de autoria dos Vereadores Rosângela Farias 

Sofa e Antonio Carlos Klein; expediente endereçado ao Senhor Adriano 

José Silvério, Gerente Municipal do Núcleo de Limpeza Urbana, com 

providências para o Excelentissímo Senhor José Izauri de Macedo, 

indicando a implantação de coleta seletiva de lixo no município, incluindo 

os catadores no projeto. Com a palavra a vereador Rosangela Farias 

Sofa, que agradeceu a presença de todos e principalmente dos seus 

pais, e falou que coleta seletiva não é só sugerir que coletamos os 

materiais recicláveis, é necessário que mudemos nossa postura, a nossa 

cultura e ensinamos as nossas crianças a serem diferentes mediante a 

coleta seletiva; quando começarmos a fazer, automaticamente 

deixaremos de poluir o meio ambiente, de proliferar insetos, porque 

sabemos que insetos não tem quintal, então às vezes uma pessoa não 

cuida do seu lixo e esse é um criadouro e vai nos afetar, vai atingir a 
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saúde, o meio ambiente, os animais que estão transitando na rua com 

contaminação, então tudo é um fator que vai desencadear muitas 

despesas para o município. É uma política de enfrentamento, mas vamos 

ter que mudar nossa maneira de uma forma para melhor, e acredita que 

os senhores Edis irão somar com ela e deixar esse marco nesta gestão e 

incluindo os catadores que estão desenvolvendo há vinte anos um 

trabalho de grande utilidade, e pede apoio a toda população. Um aparte 

do Vereador Josias de Carvalho falando que é um tema muito debatido, 

porque todos sabem do impacto que causa no meio ambiente e de fato 

vossa excelência está cobrando politicamente e dando exemplo como 

vereadora, então aproveitou para parabenizar. O Vereador Antonio 

Carlos Klein solicitou um aparte e falou que o partido verde coloca todo 

seu apoio para que seja implantado, e parabenizou a vereadora porque a 

conhece há muito tempo e sabe que essa luta é antiga. A vereadora 

Lourdes Elerbrock fez um aparte, e falou que é de grande importância e 

que deveria ter todas as gerências envolvidas para a melhoria do meio 

ambiente, principalmente pela educação da população, porque as pessoas 

não se interessam por este tipo de trabalho e temos que mudar essa 

história, parabenizou pela indicação e disse que pode contar com ela. A 

Vereadora Rosângela falou que é um orgulho levantar essa bandeira e 

que trabalha há dezesseis anos com a coleta seletiva e falou que em 

Naviraí fundou-se a associação de catadores no ano de 2000 e em 2010 

que foi criada a Lei de gestão de resíduos sólidos, então Naviraí através 

do seu trabalho com os catadores de papelão, do projeto da professora 

Inês que nasceu da Universidade, está há dez anos nessa luta à frente 

da lei federal, então acredita que com a união de todos e o apoio da 

população será uma realidade em nosso município. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

indicação apresentada. 
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O Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores, Ézio Brito, 

Gerente do núcleo de esporte amador, Sérgio Jacomélli, gerente de 

esporte escolar, Carol Touro, gerente da fundação de cultura, Honório 

e Paulo, representantes do IBGE e Clodomiro Nicacio, gerente de 

finanças do município. 

 

Moção de Congratulação nº 1/2017 de autoria do Vereador Marcio 

Andre Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado ao Senhor 

Rogério Capote, Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima Naviraí, 

com cópia para ao Excelentíssimo Senhor José Carlos Barbosa, 

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao 

Excelentíssimo Senhor Ailton Stropa Garcia, Diretor Presidente 

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato 

Grosso do Sul - AGEPEN, apresentando Congratulações pelo brilhante 

trabalho realizado após a rebelião ocorrida, que destruiu as instalações 

da Penitenciária, que em visita in loco, podemos constatar a rapidez e 

eficiência na reconstrução das salas de aula, cozinha, auditório, 

consultório, sede de dormitório dos agentes, e celas dos detentos, em 

tempo recorde, elevando nossas cordiais saudações, parabenizando-o 

pelo comprometimento em sua gestão, e desde já nos colocamos a Vossa 

inteira disposição desta Casa. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra o Vereador Marcio, falando que esteve no 

presídio juntamente com a vereadora Rosangela, vereadores Jaimir e 

Simon, onde puderam constatar a eficiência do trabalho do Senhor 

Capote, devido a rapidez que foi restaurado. O Senhor Presidente 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Pesar nº 1/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein e outros Edis; expediente endereçado aos familiares do Senhor 

Sakae Kamitani, apresentando as nossas sinceras condolências, pois é 
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com grande emoção e saudade, que unidos aos familiares e amigos, 

lembramos do Senhor Sakae, um grande ser humano e empresário, que 

partiu no dia 24 de janeiro de 2017, deixando um vazio na sociedade 

Naviraiense. O Senhor Sakae Kamitani era filho de imigrantes, que 

chegaram ao Brasil em 1934 e trabalharam em fazendas de café no 

interior de São Paulo. Em 1954, a família adquiriu uma fazenda no 

Paraná. O pai do senhor Sakae tornou-se associado da Cooperativa 

Agrícola de Cotia em 1950. A vinda da família para Naviraí aconteceu 

em 1961, para plantar 50 alqueires de hortelã. Em 1971, o senhor 

Kamitani foi gerente de um entreposto da Cooperativa dos 

Cafeicultores de Nova Londrina (Copagra) e, em 1977, 70% do algodão 

recebido era fornecido pelos grupos Kamitani e Suekane. Depois de uma 

viagem de do senhor Kamitani ao Japão e ao Hawaí, visitando 

cooperativas, os dois grupos resolveram montar a própria cooperativa. 

O projeto tornou-se viável com recurso bancário, colaboração de duas 

cooperativas do Paraná e até ajuda do governador, entusiasmado com a 

criação da primeira cooperativa do Estado. O arrendamento de uma 

usina de algodão de Maringá (PR) foi feito com a garantia apenas do 

nome. Mas produzir em Naviraí e transportar o produto para o norte 

paranaense era custoso, por isso havia necessidade de investir na 

própria usina. Novamente, com ajuda financeira de um amigo, a Copasul 

pôde dar mais um grande passo para o crescimento. Em 1980, era 

inaugurada a usina de beneficiamento. Até 1984, os negócios 

prosperaram, mas a mudança de governo no ano seguinte também 

trouxe alterações na política agrícola e na economia, acabando por 

afetar os produtores e levando-os a uma crise financeira. Por meio de 

um programa de ajuda às cooperativas, a Copasul se reergueu, dando 

continuidade ao sonho de instalar uma indústria de fiação. Por tudo que 

fez à Naviraí e pela sua extrema dedicação ao Município, que esta 

Câmara Municipal não poderia deixar de expressar seus sentimentos à 
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família de um homem tão nobre. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da moção 

apresentada.  

 

Moção de Pesar nº 2/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e Ederson Dutra; expediente endereçado à Família 

Lula da Silva, apresentando nossas mais sinceras condolências à família 

enlutada, pelo falecimento da Ex Primeira Dama Senhora Marisa Letícia 

Lula da Silva, ocorrido no dia 03 de fevereiro do corrente ano, na 

cidade de São Paulo. Sua ausência deixa nostalgia entre seus familiares, 

amigos e conhecidos. Foi o alicerce da família e cidadã de bem. Aos seus 

familiares, principalmente, aos seus filhos e nosso Companheiro Luiz 

Inácio Lula da Silva, seu esposo, nossas sinceras condolências. Rogamos 

a Deus que traga conforto aos corações enlutados, desejando que a paz, 

o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a 

Deus sobre todas as coisas, para que a Senhora Marisa descanse em 

paz. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que 

faça o encaminhamento da moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 3/2017 de autoria do Poder Legislativo; 

expediente endereçado aos familiares do Prof. Estácio Valentim Carlos, 

apresentando nossos mais sinceros sentimentos, pelo falecimento do 

Professor Estácio, ocorrido no dia 02/02/2017. O Professor Estácio foi 

um verdadeiro sacerdote do saber, um mestre em seu mais pleno 

significado. E por considerarmos o Professor Estácio uma figura 

expoente da sociedade naviraiense e um grande mestre, que dedicamos 

a ele, ainda que postumamente, as palavras do poeta Batista Alves: 

"Hoje é o dia do professor - Hoje é o dia do mestre do saber - Quem 

ensina jamais deixa de aprender - Ensinando com coragem e com amor - 

Esses mestres que demonstram seu valor - Ensinando todo mundo a 
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toda hora - Todo mundo guarda o mestre na memória - Nunca esquece 

quando estuda ou quando lê - Recordando o conceito de aprender - 

Parabéns pelo dia desse mestre - Que alcancem o respeito que merecem 

- Parabéns para os mestres do saber." Com a palavra o Vereador Marcio 

Scarlassara dizendo que o Professor era amigo de todos, onde 

trabalhou como fiscal de rendas, professor e se formou psicanalista, 

onde atendeu muitas pessoas gratuitamente. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 4/2017 de autoria do Poder Legislativo; 

expediente endereçado aos familiares do Senhor Sussumo Urano, 

apresentando nossas condolências pelo falecimento do Senhor Sussumo, 

ocorrido no dia 02/02/2017. O Senhor Sussumo foi um dos pioneiros 

em Naviraí, sendo considerado um dos fundadores do município. Ele 

acreditou, viveu aqui, criou seus filhos e contribuiu para o 

desenvolvimento do município, deixando para todos a sua luta como 

exemplo. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da moção apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 5/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos e outros Edis; expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Ederson Divino Gouveia, apresentando nossas condolências à 

família enlutada, pelo falecimento do Senhor Ederson Divino Gouveia, 

ocorrido no dia 05/02/2017. Que neste momento de imensa tristeza e 

sofrimento rogamos a Deus que dê forças aos familiares, em especial à 

sua esposa, Tiara Aline de Souza e aos seus filhos, para que possam 

lidar com este momento difícil. Sabedoria e coragem para seguir em 

frente, em memória dos que se foram. Que Deus ilumine as vidas e 

conforte o coração dos familiares enlutados. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

moção apresentada. 

 

 

 

TRIBUNA 

 

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

cumprimentou o Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, 

público que nos honra com a presença, aos gerentes municipais que 

permanecem até o momento, à imprensa, aos ouvintes da Rádio Cultura, 

desejou bom dia a todos dizendo ser a primeira sessão da legislatura 

que inicia quatro anos de trabalho de sessões legislativas de indicações, 

requerimentos, muitas discussões e debates que acontecerão neste 

plenário e desejou a todos os nobres colegas que tenhamos um trabalho 

produtivo, transparente, que de fato olhe para as pessoas que mais 

precisam do nosso auxílio. Aproveitou para cumprimentar o Pastor 

Reinaldo que nos trouxe a benção, e não há melhor forma de iniciarmos 

os nossos trabalhos do que pedindo a orientação e benção do Nosso 

Senhor Jesus, e que nos traga muita tranquilidade nesse momento, 

porque precisaremos. Falou que reinicia o mandato disposto com todo o 

empenho possível para fazer o melhor pelo nosso município, e entende 

que o momento é de união, é o momento de todos os vereadores, 

gerentes e prefeito unirmos forças para melhorar a condição de vida 

das pessoas que aqui vivem, porque os treze vereadores, prefeito e os 

gerentes, é um grupo escolhido pelas pessoas para comandar e definir 

os rumos do nosso município; e com muita responsabilidade aceita com 

todo prazer e muito orgulho, porque todos nós lutamos para estarmos 

aqui como representantes da população e compreende a importância que 

tem esse primeiro momento da administração, de se organizar, de saber 
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da situação e coloca-se a disposição da administração e acredita que 

cada vereador tem condição de contribuir diretamente, cada um na sua 

área e seu grau de conhecimento para o sucesso dessa administração, e 

acredita que teremos a compreensão diante dos serviços, mesmo que 

alguns tenham que ser feitos imediatamente e com urgência, então 

estaremos cobrando com mais veemência, como as entidades que está 

em discussão nesse momento, volta às aulas, a limpeza da nossa cidade, 

funcionamento do hospital municipal, farmácia básica, enfim esses terão 

uma atenção mais urgente. A união do poder Legislativo com o Executivo 

depende muito da relação institucional que será estabelecida neste 

mandato, é preciso ter diálogo, porque quando acontece algum problema, 

o primeiro a ser cobrado é o vereador, então tudo precisa acontecer de 

forma conjunta e os vereadores desta Casa precisam ser ouvidos e ter 

suas demandas atendidas, porque quando trazemos um requerimento ou 

uma indicação, é porque fomos cobrados na rua, é a comunidade, é a 

população que está solicitando e depende da nossa voz para serem 

ouvidos. Então deseja todo sucesso a essa administração, aos mandatos 

legislativos desta Casa e disse que estamos à disposição para toda 

população que precisa e depende desta Casa de Leis.  

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, que iniciou 

agradecendo a presença do Senhor Eduardo Mendes, dizendo que o 

Prefeito fez uma excelente escolha e também dos demais secretários. 

E uma das coisas que chamou a atenção e que não percebemos na gestão 

anterior é que essa gestão nomeou os secretários e colocou para servir 

a população, porque na verdade o prefeito, secretários, funcionários, 

vereadores, estamos todos para servir, então aproveitou para 

parabenizar o prefeito Izauri porque já começou bem, distribuindo 

serviços. Agradeceu também ao Senhor Adriano Silvério, porque todas 

às vezes nesse início de gestão que o procurou para solucionar vários 
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problemas da administração anterior, ele atendeu com muito respeito, 

então agradece em nome da população, porque na verdade os 

vereadores estão na linha de frente e somos cobrados constantemente. 

Então espera que tenhamos um bom relacionamento, com diálogo para 

chegarmos num consenso e ver o melhor para servir nossa população. 

Falou ao secretário Eduardo que está à disposição dessa nova gestão 

para somar e crescer juntos com Naviraí. Agradeceu a Professora 

Fátima e disse que estará à disposição para contribuir com gerência de 

educação.  

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein, cumprimentou a 

todos e quis fazer um esclarecimento à população falando que os 

vereadores estão aqui na câmara, no sentido de sempre deixar a 

população sabendo o que acontece e como as coisas devem caminhar no 

município, e como muitas pessoas indagaram sobre a perda do vice-

prefeito, fez uma breve explicação, falando que hoje não temos um 

vice-prefeito e assim irá permanecer. Despediu-se de todos desejando 

um bom dia. 

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio Andre Scarlassara, que 

cumprimentou a todos os vereadores, público presente, Eduardo que 

está à frente da gerência da administração, Adriano Silvério, Heatclif, 

Professora Fátima Liutti, Dr. Pacher, e falou que fica feliz por ver a 

população presente da primeira sessão, porque ele estará aqui 

atendendo a todos, principalmente aos menos favorecidos; falou do seu 

pedido sobre a hemodiálise que é fundamental fazer uma audiência 

pública para discutir e espera que venham os prefeitos e vereadores da 

região, secretário de saúde do estado para sabermos se realmente terá 

ou não. Falou de sua moção de congratulação ao diretor da penitenciária 

de Naviraí, comentando que temos setecentos presos e mais da metade 
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é de Naviraí e logo irão sair, então temos que reinserir e educar para 

que eles voltem para a sociedade, e através do Capote tiveram 

autorização para visitar o presídio e ver a reforma que foi feita e em 

breve as visitas voltarão ao normal. Comunicou que no dia dezessete a 

Deputada Tereza Cristina estará em Naviraí, visitando os bairros e 

falando com a população e no dia dezoito terá um evento do Partido 

PSB. Falou também da guarda mirim, que através do presidente 

Fernando e alguns funcionários da câmara a guarda mirim será 

reativada no dia dezessete de fevereiro, atendendo trinta crianças e as 

inscrições estão abertas para atender a população de baixa renda, onde 

terá esporte, alimentação e uma equipe multidisciplinar com a polícia 

militar e bombeiros trabalhando no caráter dessas crianças de Naviraí; 

aproveitou para agradecer ao Adriano Silvério pelo apoio na 

manutenção. Deixou seu abraço a toda população de Naviraí e que está à 

disposição todos os dias em seu gabinete. 

   

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra, que cumprimentou aos 

nobres vereadores, a população presente, aos ouvintes da rádio Cultura, 

e comentou que quando o Senhor Izauri foi convidado para fazer parte 

da mesa, todos sentiram o peso da falta do Senhor Sakae, e veio a 

lembrança do sonho que ele tinha para Naviraí; então os vereadores têm 

que visitar os empresários, conversar com o pessoal da copasul, para 

dar continuidade no projeto de desenvolvimento que foi pregado pelo 

Senhor Sakae, porque os eleitores confiaram dezenove mil votos no 

Izauri acreditando nesse processo que é trazer emprego para nossos 

munícipes, porque trazendo emprego teremos saúde, com emprego 

teremos o alimento, com emprego teremos educação, e essa tem que 

ser a bandeira do legislativo, somos em treze vereadores, então somos 

treze fiscais do povo, e não podemos esquecer disto, temos um 

promotor de justiça que fiscaliza todo o executivo, se algum vereador 
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quer ser a base do prefeito, é bonito isso, mas primeiramente tem que 

ser a base do povo; o seu mandato não será base e nem oposição ao 

prefeito, será um mandato popular e base para o povo. Relembrou que o 

Senhor Izauri os levou até a garagem para mostrar que estava 

detonada, e perguntou sem querer ofender os vereadores do outro 

mandato onde estavam que não fiscalizaram e deixou o antigo prefeito 

deitar e rolar, e não fizeram a denúncia no ministério público, porque é 

caso de polícia. De pronto atendimento o Senhor Izauri levou o 

promotor e já está entrando com as devidas providências cabíveis ao 

responsável daquela pasta. Então, temos que ter com o executivo uma 

relação harmônica e institucional, não pode misturar o mandato com 

amizade, não pode fazer tráfico de influência como levar uma vizinha e 

furar fila na santa casa, a questão é ver se está tudo funcionando com 

excelência, porque o papel do vereador é cobrar, é ir até a escola e ver 

se a merenda é de qualidade, esse é o papel do vereador, fiscalizar. 

Acredita que Naviraí vai entrar no rumo do desenvolvimento, vai voltar 

a crescer e se depender dessa câmara, o Izauri terá uma base sim 

porque acredita que ele irá mandar projetos bons que irá de anseio a 

sociedade e que todos irão aprovar, mas se não for bom não aceitarão, 

porque esse mandato é para representar o povo, não para representar o 

prefeito ou deputados. Então falou aos nobres colegas e população 

naviraiense, que o seu mandato é um mandato popular, é fiscalizar, é 

legislar por coisas boas para o município, mas o principal papel do 

vereador neste mandato tem que ser a fiscalização, os olhos da 

população está virado para o legislativo, porque o legislativo hoje está 

marginalizado e isso é nível de Brasil e temos que mudar essa imagem do 

legislativo, tem que fazer tudo com transparência, tomar cuidado com 

diárias, tem que ser um mandato pacífico e que a população venha a essa 

Casa de Leis; comentou que é contrário a essa sessão ser nesse horário, 

porque o povo está trabalhando e a Casa tem que estar cheia, falou ao 
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presidente da câmara que isso tem que ser mudado, tem que ser 

noturna para a população prestigiar o legislativo para saber do trabalho 

que está sendo feito aqui. Agradeceu a presença de todos, à professora 

Fátima Liutti que o ajudou no seu crescimento intelectual e como ser 

humano na UEMS, ao Pastor Reginaldo porque a palavra de Deus é 

sempre bem vinda e o convidou para estar sempre aqui ou a qualquer 

instituição religiosa, ao Eduardo Mendes que sempre o recebeu bem no 

executivo, ao Adriano Silvério que atendeu a todos os seus pedidos e 

espera que continue assim, porque foram colocados para isso mesmo, 

para atender a população. Agradeceu a população que está ouvindo no 

rádio e que podem contar com esse vereador, porque o voto não foi em 

vão e dará o respaldo necessário aos contribuintes que pagam seus 

impostos. Desejou a todos que fiquem com Deus. 

 

O Senhor Jaimir agradeceu a presença do Baiano que sempre fez parte 

desta casa e o ajudou.  

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock, que cumprimentou o 

Senhor Presidente, aos nobres colegas, todos os gerentes e pessoas 

presentes, e falou que vieram para esta Casa como representantes do 

povo, porque o salário é pago pelo povo e é para o povo que devemos 

legislar, sendo assim pede que toda população envie suas reclamações, 

seus pedidos de providências para seus bairros, porque o vereador por 

mais que ele ande, não fica sabendo qual o problema de cada bairro, 

então é um pedido que faz a todos para poder trabalhar cada vez mais 

por todos. Comentou sobre o que o vereador Neninha falou a respeito 

de tráfico de influência, porque os vereadores chegavam e brigava com 

qualquer gerente para dar uma atenção especial para a pessoa que 

estava em sua companhia, e isso não pode ser feito, porque ninguém 

pode ter mais prioridade que o outro, tem que dar igualdade de 
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atendimento a toda população de nossa cidade. Sendo assim pede 

desculpas para algumas pessoas que já vieram os procurar pedindo para 

interferir junto a médicos, a gerente de educação com referência a 

creche, porque não podem interferir, mas solicitou a gerência de 

educação que verifique porque tem algumas mães que não trabalham 

fora e tem as crianças nas creches, tirando a oportunidade de quem 

realmente precisa e isso é uma questão de compromisso com as mães 

que trabalham fora. Mas acredita que futuramente Naviraí terá mais 

creches e mais condições para atendimento; Todos estão vendo o 

prefeito trabalhando com imensa vontade de fazer acontecer, com uma 

base muito forte e que toda população está querendo fazer o melhor 

por Naviraí e acredita que seremos uma unanimidade consciente e que 

trabalharemos prontamente para ajudar o prefeito e gerentes. 

Agradeceu e desejou a todos que fiquem com Deus. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosângela Farias Sofa, desejou bom dia 

a todos os presentes e aos ouvintes da rádio Cultura e Karandá, e falou 

do seu orgulho, satisfação e felicidade que está aqui, porque está 

lutando há vinte anos, e graças Deus esse dia aconteceu, e está aqui 

para trabalhar pelo povo, pelos animais e pelas plantas, quer defender 

todos, porque todos tem o direito de viver e ter qualidade de vida. 

Quando fala de lixo, está falando de pessoas e também de animais e 

durante sua atuação nessa câmara todos irão ver o porquê de estar 

aqui. Agradeceu a todos que confiaram ao longo de todo esse tempo da 

sua luta, aos seus pais que sempre estiveram ao seu lado, ao seu marido 

por toda paciência do mundo, são vinte e um ano de casados e vinte 

pedindo votos, e a sua campanha continua, porque não quer ser só 

vereadora de Naviraí não, quer muito mais e irá desenvolver um 

trabalho que Naviraí precisa, será parceira de todos os gerentes e do 

prefeito, quer ser amiga dos parceiros daqui de dentro, mas não 
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aceitará que falem mal dela pelas costas, então deseja a todos que 

estão iniciando e aos que já estão aqui, e que dentro da legalidade, da 

moralidade, sigam o caminho com uma boa conduta, para que possamos 

ser bem mais que vereadores, que no futuro possamos nos encontrar 

como deputados, como prefeitos ou como algo mais dentro da política, 

se é esse o caminho que escolhemos para trilhar, para viver, então esse 

caminho tem que ser trilhado muito bem; está aqui também para 

representar as mulheres de Naviraí e região, porque sempre viu as 

mulheres omissas em relação à política e elas precisam mais da política 

do que os homens, devido sua jornada dupla de trabalho, então ela, D. 

Lourdes e Cris Gradella, estão aqui para defender o direito das 

mulheres, juntando a praticidade dos homens desta Casa, com os 

detalhes das mulheres tomarão as decisões cabíveis e melhor para o 

município e para população. Agradeceu imensamente a todos e disse que 

podem contar com a vereadora Rosângela para tudo o que precisarem, o 

seu gabinete, sua casa e sua empresa está aberta ao povo, porque era 

isso que queria fazer, representar o povo. 

 

O Presidente Jaimir, agradeceu em nome dos vereadores, a presença do 

Senhor Elias, diretor do Juracy, Pastor Reinaldo, Senhor Heatclif e a 

todos os presentes e disse que as portas dessa casa estão abertas e 

espera que todos possam prestigiar as sessões. 

 

 

Nada mais havendo a tratar, 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. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos sete dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

Secretário 

  

 Jaimir José da Silva 

 Presidente 

 

 

 


