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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 21a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/06/2017. 

 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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: Maria Cristina 

Tezolini Gradella e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda 

presente os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da 

Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 

Lourdes Elerbrock, Josias de Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

e Rosângela Farias Sofa. Foi constatada a ausência do vereador Marcio 

Andre Scarlassara. 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 – informou que a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 

vinte de junho do ano de dois mil e dezessete, se encontra à disposição 

dos nobres pares na secretaria da Casa.  

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei Complementar nº 05/2017 de autoria do Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre forma de negociação e de 

pagamento de créditos de qualquer natureza tributário ou não 

tributário, para com a Fazenda Pública Municipal e dá outras 
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providências. Em regime de urgência; O Senhor Presidente colocou em 

discussão o regime de urgência, usou a palavra o vereador Simon 

falando que enfim veio o projeto do REFIS, informando que foi uma 

solicitação sua através da indicação nº 1/2017, e acredita que todos os 

vereadores serão favoráveis ao regime de urgência, dado a devida 

importância desse programa e que de fato irá facilitar a vida da 

população, porque é um projeto muito importante e vê com bons olhos 

desde o começo do seu mandato e que priorizou, e os vereadores 

acompanharam e apoiaram, então agradeceu o pedido de urgência 

falando ser favorável e que sempre lutará para por medidas populares 

que são voltadas para a população. O Senhor Presidente colocou em 

votação o regime de urgência, que foi aprovado. 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. 

 

Projeto de Lei nº 22/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Incorpora ao perímetro urbano, área de terras medindo 

32.097,91m² de propriedade de Heikiti David Umeda e Outros. Em 

regime de urgência; O Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação, o regime de urgência, que foi aprovado. 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. 

 

Projeto de Lei nº 06/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; que em súmula: Dispõe sobre a permanência de ambulâncias 

com motorista e profissionais da saúde, nos locais de eventos públicos 

promovidos no município de Naviraí, com grandes aglomerações de 

pessoas, em especial, realizados ao ar livre, do tipo esportivos, 
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culturais, sociais e congêneres. 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. 

 

Projeto de Lei nº 08/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

cedência, em caráter não oneroso, das quadras poli esportivas das 

unidades de ensino da rede municipal de educação e dá outras 

providências. Usou a palavra o vereador autor falando que quando coloca 

aqui a necessidade dessa integração da escola com a comunidade, é 

porque em muitas escolas já cedem suas quadras mediante um 

procedimento para realização de eventos das igrejas, atividades 

esportivas e atividades culturais e entende que isso é de suma 

importância, porque na verdade abre as portas das escolas nos fins de 

semana para poder receber a comunidade, obviamente que com esse 

projeto, procura regulamentar essa prática que já ocorre e é bastante 

saudável para aqueles que frequentam e participam dessas atividades, e 

colocou também no projeto para que o executivo possa proporcionar 

tanto a questão da segurança, como da conservação, enfim, 

disponibilizar servidores para poder fazer essa atividade e garantir que 

o evento saia a contento, e entende que a ideia é proporcionar o 

esporte, a cultura e o lazer, porque hoje se discute muito a questão da 

violência nas escolas e a participação da comunidade na vida dos 

estudantes, então entende que abertura das quadras nos fins de 

semana para a realização de eventos dessa natureza tende a contribuir 

com esse processo de reaproximação da comunidade à instituição de 

ensino. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 
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possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 09/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e demais edis; que em súmula: Dispõe sobre a proibição de 

cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água, em caso de 

corte de fornecimento por falta de pagamento e dá outras 

providências. Usou a palavra o vereador Júnior falando que um projeto 

semelhante a este foi publicado ontem pela prefeitura de Juti de 

autoria do vereador Adriano do PDT, e ao tomar conhecimento desse 

projeto todos os vereadores aqui manifestaram que de fato o projeto é 

bastante interessante e é viável, entendendo que os consumidores já 

pagam valores suficientemente para poder custear todos os serviços 

que as concessionárias de água e de energia elétrica nos prestam, e não 

há qualquer necessidade de uma cobrança extra; e como é o município 

que tem autonomia de fazer a concessão ou não desse serviço, então em 

seu entendimento também tem autonomia para regular essas cobranças, 

e é contra a cobrança da taxa de religação tanto de água, quanto de 

energia e entende que esse é um projeto que vem para beneficiar a 

população, principalmente a classe trabalhadora que hoje passa por 

dificuldades. O vereador Josias solicitou um aparte comentando que no 

ano passado também lutaram pela taxa abusiva de cinquenta por cento 

do esgoto sanitário, porque não justifica cobrar cinquenta por cento do 

que gastou da água, então percebe que não é só na Sanesul não, isso é 

em todos os órgãos, inclusive na prefeitura existem taxas abusivas 

então é necessário rever para derrubar essas taxas. O vereador Júnior 

comentou que todos os vereadores assinam esse projeto e que o mérito 

é dessa casa porque entendem que é benefício direto para o cidadão 

naviraiense e é para isso que estão aqui, porque infelizmente não 

conseguem resolver todos os problemas, mas na medida de suas forças 
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tem lutado, tem buscado conhecimento, tem buscado desenvolver os 

projetos de forma que venha de fato beneficiar os cidadãos do 

município. 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 Eurides Rodrigues se ausentou do plenário por motivo de 

saúde.  

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 112/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo que seja informado a 

essa casa de Lei, sobre as especialidades médicas de Oftalmologia, 

Psicologia e Psiquiatria: - a quantidade de pessoas na fila de espera; - a 

quantidade de médicos especialistas; - o tempo de espera de um 

paciente desde a inclusão do nome na fila de espera, até ser consultado. 

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

autor falando que assim como ele, todos os vereadores tem 

acompanhado de perto a saúde do município para entender o sistema, 

para poder cobrar as melhorias que são necessárias ao real 

funcionamento desse sistema; e comentou que na semana passada no 

posto do Varjão, uma senhora perguntou sobre o agendamento de uma 

consulta com o psiquiatra Dr. Flávio, e a atendente comunicou que 

estava colocando na fila de espera para entrar em contato em outubro 

para poder agendar, e ele indagou realmente ser era assim e fez esse 
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requerimento para poder entender esse processamento e a necessidade 

de tanta espera, porque tem alguma coisa errada. A vereadora Cris 

Gradella solicitou um aparte falando que na especialidade específica de 

psiquiatria e psicologia, pelo seu conhecimento o paciente não vai e 

consulta uma vez ou toma o medicamento e vai embora, ele retorna 

semanalmente, então esses pacientes estão em tratamento e somente 

quando um paciente tem alta ou é espaçado um tempo maior de consulta, 

é que surgem novas vagas, e como trabalhou no centro de especialidades 

onde o Dr. Flávio atendia os pacientes toda semana praticamente são os 

mesmos, e acaba não surgindo vagas novas, é uma realidade da 

psiquiatria e da psicologia, mas acha que é válido ter conhecimento de 

quanto tempo está de espera. O vereador Júnior agradeceu a vereadora 

e disse que é exatamente isso e informou que a senhora que estava 

sendo atendida já é uma paciente da psiquiatria, tem a questão da 

renovação da receita porque na maioria dos casos são medicamentos de 

uso contínuo, então se o paciente já está em tratamento e esperar 

quase seis meses para outra consulta, é algo que merece atenção e 

tomada de providências, então vai esperar primeiro as informações 

chegarem, para tentar diagnosticar a situação e sugerir alguma coisa 

para tentar conseguir diminuir esse tempo de espera. O vereador Klein 

solicitou um aparte para informar que existe uma lei que foi aprovada 

em outubro de 2014, para que a prefeitura fosse obrigada fazer a 

divulgação da lista de espera, preservando a identidade da pessoa 

através do cartão do SUS, e até hoje ela não foi regulamentada porque 

não tem informação de lista de espera alguma, então está fazendo a 

revogação da lei de 2014 e adequando de como fazer a divulgação, e 

esse requerimento é pertinente para que saiba qual a situação atual e a 

partir da aprovação da lei terão que apresentar mensalmente e fixar no 

mural das unidades de saúde e através dos meios de comunicação a 

divulgação da lista de espera de todas as especialidades e cirurgias 
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eletivas para que a população tenha conhecimento e não aconteçam 

esses absurdos, porque tem gente que fica na fila de espera até dois 

anos infelizmente. O vereador Júnior falou que então fica a cobrança 

para os representantes do executivo para fazer a regulamentação 

dessa lei, porque querem transparência, e esse requerimento seria 

desnecessário se essa lei estivesse regulamentada e sendo cumprida, 

porque com essas informações teriam condições de avaliar o quadro e 

sugerir melhorias. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 113/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, requerendo que seja feita, com 

máxima urgência, a limpeza e a poda dos galhos de árvores ao redor, na 

parte externa, do Centro Comunitário Nossa Senhora dos Navegantes, 

localizado na Vila Industrial. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora falando que fez essa 

solicitação porque entende que tem que manter a limpeza em todos e 

qualquer lugar e aquela região está esquecida e convidou todos os 

vereadores e a todos que queiram participar, para que levantem uma 

bandeira para fazer a revitalização do lugar e a reforma da igreja para 

dar uma melhor qualidade aos frequentadores daquela comunidade. O 

vereador Claudio solicitou um aparte falando que poderia também 

aproveitar para fazer a limpeza do campinho, que já faz uns dois anos 

que nada é feito por lá e deveriam fazer um mutirão para limpar tudo, 

porque a vila é pequena. A vereadora Rosangela falou que está aqui para 

lutar pela qualidade de vida dos naviraienses e que é uma obrigação dos 

vereadores estarem cobrando das autoridades competentes a reforma 
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da igreja e a limpeza desse bairro. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 114/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa e Cláudio Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao 

Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, o Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, 

requerendo informações sobre medidas de pavimentação asfáltica, 

serviços e obras a serem realizadas na Avenida Tarumã, para contenção 

da erosão de forma definitiva, bem como das providências para evitar o 

assoreamento do Córrego do Touro e a degradação da área. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora Rosangela 

falando que a pavimentação asfáltica na Avenida Tarumã parou faltando 

apenas quatrocentos metros para o término, e com as chuvas diárias 

cada dia vai ficando pior, prejudicando o meio ambiente e já que a 

situação está tão difícil é necessário concluir essa obra o mais rápido 

possível e tentar resolver de uma única vez, sem causar tantos 

prejuízos aos cofres públicos, porque o córrego está morrendo em 

silêncio. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 115/2017 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo informações sobre a 

compra de medicamentos que atendem a farmácia e o hospital municipal. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que recebeu a informação que a prefeitura está 

gastando trinta por cento da receita com a saúde e disse não entender 
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porque não tem nem o básico, seja na santa casa ou na farmacinha, e 

comentou sobre a pessoa que sofreu infarto e tiveram que emprestar o 

medicamento da Cassems, porque não tinha o medicamento na santa 

casa. O vereador Ederson solicitou um aparte falando que os 

vereadores estão desde o início do ano solicitando melhorias na saúde, e 

o executivo sempre informando que não tem dinheiro para a compra dos 

medicamentos, mas para fazer coffee break e contratar assessoria tem 

dinheiro, então ficam gastando com coisas fúteis e não com o que 

realmente importa, e comentou que emprestar medicamento é uma 

vergonha, isso é falta de competência e má gestão. Um aparte do 

vereador Klein comunicando que teve uma informação extraoficial, de 

que chegaram medicamentos na farmacinha municipal, mas falou que não 

adiante vir remédios por estação, porque vem no verão, inverno, 

primavera e outono, apenas quatros vezes por ano, tem que ter uma 

gestão eficiente, no sentido de que faça a previsão de um estoque de 

remédios, porque as pessoas precisam o tempo todo, então é necessário 

ser revisto essa gestão porque não está tendo eficiência no gasto com o 

dinheiro, e comentou que ficou assustado quando recebeu a informação 

de que contrataram uma assessoria com um gasto de cento e sessenta e 

oito mil reais para ajudar no desempenho dos trabalhos da saúde, sendo 

que deveria ter gasto esse dinheiro na compra de remédios, e se o 

prefeito contrata uma assessoria particular para ensinar a trabalhar, é 

porque a gestão está bastante ineficiente e se continuar assim Naviraí 

está perdida. A vereadora Lourdes informou que chegou apenas um 

pouco de remédio na farmacinha, nos postos de saúde e na santa casa 

não tem nada ainda, e também que até papel higiênico está em falta e os 

funcionários dos postos que estão comprando; então solicita ao prefeito 

que se junte ao gerente de saúde para resolver essa situação, porque 

acredita que inteligência e competência ele tem, mas falta vontade 
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política. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento n° 116/2017 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock e outros edis; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, requerendo 

informações sobre o local onde foi implantado o novo horto florestal, 

juntamente com o projeto da farmácia natural que nele funcionava. Caso 

o referido projeto ainda não tenha sido executado, se há uma previsão 

para a implantação do mesmo, e se existe um local disponibilizado para o 

projeto? O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora falando que antigamente havia essa farmácia, com 

uma pessoa que tinha mestrado na área de medicamentos naturais para 

o atendimento e era muito procurada por todos, mas ficou sabendo que 

a área do horto florestal foi negociada, então está solicitando a 

viabilidade do retorno dessa farmácia natural e que poderia ser às 

margens do córrego Cumandaí que é um lugar mais apropriado, porque 

tem muita gente que faz uso de medicamentos naturais. Com a palavra o 

vereador Klein falando que é muito pertinente essa solicitação porque 

faz parte do partido verde, que está cuidando do meio ambiente de um 

modo geral, como das árvores, dos rios, das plantas e das pessoas, 

quanto a questão do horto florestal, informou que na gestão do prefeito 

Zelmo ele extinguiu o horto que funcionava muito bem com a professora 

Joana que produzia remédios naturais e muitas pessoas a procuravam, 

mas numa visão bastante ultrapassada, arcaica do prefeito da época, 

desativou e depois negociou com outra propriedade da cidade para a 

construção de uma escola no Ipê, mas foi justificada a desativação 

daquele horto para a construção de um outro, e na época ele falou com o 

gerente que era o Professor Chocolate e foi informado que seria 
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construído no final do Jardim Tarumã onde tem duas nascentes que 

desagua no córrego do Touro, para ficar mais próximo da população 

mais necessitada que utilizaria os remédios que seriam produzidos, mas 

infelizmente ficou só na conversa e não saiu disso, então está na hora 

da administração municipal através da gerência de meio ambiente 

efetivar a implantação do horto, porque ele existe por lei municipal e na 

gestão passada não houve nenhuma ação em relação a essa preservação 

no meio ambiente, de produtos naturais que são necessárias na cidade, 

e nessa gestão com o novo gerente é necessário efetivar esse trabalho 

no sentido de termos novamente o horto na cidade. Com a palavra o 

vereador Júnior falando que ele esteve a frente da gerência de meio 

ambiente durante um ano e nove meses, e a partir que foi convocado 

para assumir o posto de vereador por ser o primeiro suplente na época, 

teve que deixar a gestão, mas no primeiro período ele iniciou essa 

discussão sobre a reativação do horto florestal, do projeto da farmácia 

viva do qual era uma dos consumidores dos produtos que lá eram 

vendidos, e eles deram o primeiro passo num sistema extremamente 

burocrático, mas conseguiram adquirir uma área, com o TAC que é um 

termo de ajustamento de conduta da usina, que todo ano tinha uma 

parcela há ser paga e naquele momento foi realizado esse pagamento em 

uma quantia em dinheiro que foi para o cofre da prefeitura para a 

implantação do viveiro municipal, porque o viveiro no antigo bosque não 

comporta a necessidade da cidade toda, então foi adquirido uma área 

com esse recurso e ainda sobrou, e acredita que ainda está depositado 

na conta que foi aberta especificamente para isso e deve ter rendido 

muito juros, e entende que é um recurso mais que suficiente para 

implantar o viveiro. A ideia do local é na área da Juncal, que dá 

aproximadamente seis quilômetros, em frente ao Silos, é uma área que 

já tem energia, água, enfim falta implantar, ele não teve o tempo hábil 

para fazer a implantação do projeto, mas ideia que se tinha no momento 
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era de fazer um viveiro de mudas para arborização urbana, mudas 

nativas para projetos de reflorestamento e medicinais, então a ideia 

continua, mas não sabe qual é o posicionamento hoje da administração e 

da gerência do meio ambiente, mas entende que área já tem e podem 

inclusive fazer um centro de distribuição dessas mudas, porque para o 

cultivo dessas mudas é preciso uma área grande, que tenha as condições 

necessárias e não necessariamente dentro da cidade, e entende que se 

retomarem essa discussão junto com o conselho do meio ambiente, 

junto com a promotoria, tem condição de reimplantar essa atividade 

extremamente necessária e o melhor, existe recurso e se compromete 

verificar junto a prefeitura a existência desse recurso. Pela ordem o 

vereador Ederson comentou que os ouvintes da Rádio Cultura estão 

reclamando de que não estão ouvindo a transmissão da sessão, e que 

estão pagando caro por um serviço que é inoperante, porque mais uma 

vez a rádio não está atendendo os requisitos da concessão, e a sessão 

foi mudada para esse horário para atingir mais o público e eles não 

estão conseguindo ouvir, então mais uma vez faz essa reclamação e se 

for o caso terá que rescindir o contrato. Com a palavra a vereadora 

Rosangela falando da farmácia viva e que as alternativas de doze anos 

atrás se foram, porque a visão administrativa acabou com tudo, e 

contou que nessa época do ano o padre Estanislau sempre encaminhava 

as pessoas mais carentes para a farmácia viva, onde a professora Joana 

D´arc fazia os xaropes, os chás, porque é a época em que a gripe mais 

assola a comunidade; e também que teve uma época em que a D. Iolanda 

Fabris entendendo a importância da saúde que era oferecida no horto, 

ela patrocinou mil cartilhas que falava sobre a moringa, que é árvore da 

vida, comentando que tem umas trezentas mudas na Juncal, onde o 

Senhor Arcelo está cortando e dando para o gado porque é muito 

nutritiva e vale mais que ração, e que poderia estar sendo consumida 

por todos nós, porque é remédio humano que está lá aguardando alguém 
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com uma visão para mexer com a farmácia viva como era antes, com um 

conselho e um grupo de pessoas, no qual ela também fazia parte, e 

todos trabalhavam com tudo isso e por uma mesma causa; então está 

aqui para ajudar no que for preciso. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 133/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, 

Gerente de Desenvolvimento Econômico, com cópia para o senhor Mario 

Francisco Nelvo - Presidente da Associação Comercial e Empresarial de 

Naviraí, para o senhor Paulo José Schimitz - Presidente da Associação 

do Comércio Varejista de Naviraí, e para o senhor Sidiney Ribeiro - 

Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Naviraí, 

indicando com o objetivo de dar atenção, estímulo e fortalecimento ao 

comércio de Naviraí, como uma das medidas necessárias e urgentes 

para a geração de empregos para a população de nossa cidade, que o Sr. 

Prefeito Municipal, a Gerência de Desenvolvimento Econômico, a 

Associação Comercial, a Associação do Comércio Varejista de Naviraí e 

o Sindicato dos Empregados no Comércio de Naviraí planejem a 

elaboração e execução, em caráter de urgência, de PROJETO DE 

FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL, COMO POLÍTICA DE 

ATENÇÃO E ESTÍMULO AO MICRO EMPREENDEDOR, TENDO COMO 

META A CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS DE EMPREGO PARA A 

POPULAÇÃO, sugerindo que o conjunto de atividades, com o objetivo de 

fortalecer e auxiliar o comércio do Município de Naviraí, receba o título 

de “COMÉRCIO TOTAL”. Com a palavra o vereador Klein solicitando que 

seja enviando também cópia para Estela Prieto, Presidente da 

Associação das Mulheres Empreendedoras em nossa cidade, para que 

ela também participe dessa parceria, e falou de sua preocupação com a 
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situação do desemprego em Naviraí, porque vê a crise aqui muito mais 

acentuada que nas demais cidades da região, em razão de que ficamos 

muito submissos a vida toda, à usina de álcool e açúcar e ao frigorífico, 

comentando que na administração do finado Euclides ele teve uma visão 

de diversificar a produção na cidade, criando novas frentes de 

trabalho, através de indústrias de confecções, bicicletas e várias 

outras que aqui se instalaram, e no decorrer das administrações 

seguintes não houve mais esse desempenho, infelizmente a partir da 

administração do Zelmo, de lá pra cá a cidade parou, a situação foi se 

acentuando, ficando uma crise gravíssima quando a usina parou, com 

várias pessoas desempregadas, dependendo de ajuda da população, o 

frigorífico começou a dispensar pessoas porque o abate diminuiu mais 

de cem por cento, então é uma situação bastante difícil ficar 

dependendo somente de usina e frigorífico, é preciso diversificar os 

empregos na cidade para que se absorva a mão de obra das pessoas que 

não estão mais nessas empresas, e hoje os grandes empregadores que 

temos aqui é a prefeitura e o comércio, de um modo geral incluindo 

todos os comerciantes, maiores e menores empresários, 

microempreendedores e a Copasul que está firme ainda, então é o 

comércio que está sustentado a situação na nossa cidade, mas ainda é 

muito pouco, e fazendo pesquisas procurando ideias em outras regiões 

de como melhorar a situação com a geração de empregos, uma delas foi 

de incrementar, estimular e favorecer o comércio local, no sentido de 

que se fortaleça e consiga se tornar um centro de vendas muito grande, 

atraindo até pessoas de outras cidades. Um aparte do vereador Júnior 

falando que existem dados estatísticos de que o comércio é o grande 

empregador, e comentou que no ano passado a professora Valdenice à 

frente da gerência de desenvolvimento econômico conseguiu organizar a 

pasta, mas ficou de mãos atadas porque era um ano eleitoral e não 

poderia haver doação de terrenos, ficou tudo muito bem organizado, 
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mas sem poder executar. Comentou também que no ano de 2016 com a 

participação do Sebrae, das organizações do comércio, da associação 

comercial, do conselho do fundo de desenvolvimento econômico, foi 

construído um plano de desenvolvimento local, foi apresentado em 

audiência pública, que prevê diversas situações justamente para 

contribuir na organização no desenvolvimento do nosso município, e que 

na gestão do Euclides Fabris foi feito dessa forma, passado isso o 

município começou a desenvolver de forma desorganizada, limitando o 

desenvolvimento local em apenas doação de terreno no distrito 

industrial, e isso é pouco, e esse plano de desenvolvimento local já está 

disponibilizado na gerência de desenvolvimento, então é só pegar esse 

plano, reunir todos e colocar a visão dessa nova gestão e colocar em 

prática. Por que está existindo intermináveis discussões e poucas 

atitudes, e talvez seja o momento de pegar o que tem de bom, 

incrementar e colocar ação, para tentar mudar alguma coisa. O 

vereador Klein comentou que se elaboraram o projeto, se existe, tem 

que efetivar e por em ação, e disse que conhece a competência da 

professora Valdenice e quando ela assumiu a gerência do 

desenvolvimento econômico ele viu que teve outro andamento e fica a 

sugestão de que se convidarem a professora, acredita que ela irá 

colaborar porque é de Naviraí. O vereador Ederson solicitou um aparte, 

falando da sua preocupação, porque somos a maior cidade do conesul, e 

numa guerra fiscal perdemos a Frango Belo para Eldorado, e foi 

pregado na campanha que era a retomada do desenvolvimento, então 

isso deveria ser prioridade do executivo, mas o vereador Klein que toma 

essa atitude, fazendo a frente sobre isso, mas fica feliz porque está se 

atentando a esse assunto para fortalecer o comércio, e espera que o 

executivo adote essa ideia, e juntos consigam trazer emprego para 

Naviraí. O vereador Klein comentou o que realmente precisa é 

efetividade nas ações, e o lema da campanha foi a retomada do 
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desenvolvimento, mas não adianta o prefeito querer caminhar para um 

lado e a associação comercial para outro, tem que haver união, tem que 

ter ações concretas e urgentes, porque o desemprego tem que ser 

solucionado com urgência, porque as pessoas não podem continuar 

dependendo da assistência social para pedir cesta básica, de ter que 

mudar para outra cidade, é uma situação que a cidade tem que cuidar 

dos seus moradores, não dá para deixar para depois, é preciso uma ação 

concreta, efetiva do prefeito municipal junto com todas as associações 

para que se realizem coisas na cidade, para que o comércio se fortaleça 

e possa empregar mais, porque se não houver uma conscientização vai 

ficar cada dia pior, com o aumento de violência, porque a cidade está 

desamparada e aumenta o problema social. Um aparte do vereador 

Josias comentando que a carga tributária do estado é muito alta, é uma 

questão que todos têm que lutar para tentar melhorar, e aproveitou 

para parabenizar o vereador pela indicação de estar pleiteando o 

melhor para o nosso comercio para que o dinheiro fique aqui. O 

vereador Klein comentou que as empresas de fora têm dificuldades de 

vir pra cá, devido a carga tributária, e dificilmente empresas grandes 

virão para cá, então sua indicação é nesse sentido, tem que trabalhar 

com o que tem, no incentivo dessas pessoas para que possam crescer, 

porque com o crescimento deles, o movimento no comércio vai atrair 

pessoas de fora, independente da carga tributária, então o que é 

preciso, é incrementar o comércio de Naviraí, mas para isso é preciso a 

ajuda dos vereadores, do executivo que é comandante da cidade, no 

sentido de fomentar, estimular e fortalecer o comércio local. O Senhor 

presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 134/2017 de autoria dos Vereadores Eurides Rodrigues, 

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

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 
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de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Emerson Santana Pena Vila, 

Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, indicando que sejam feitas 

demarcações dos estacionamentos nas vias do centro da cidade. O 

Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 16/2017 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Estadual João Batista dos Santos, conhecido como João 

Grandão, dando-lhe o sincero cumprimento, e desejar  muito êxito em 

todos os seus projetos e realizações profissionais, e não poderia deixar 

de aproveitar a oportunidade para transmitir a expressão de apreço e 

consideração por Vossa Excelência, que alocou ao município com uma 

emenda parlamentar no valor de R$ 60.000,00 mil reais, para sanar 

algumas necessidades nos Postos de Saúde da Família (PSF), o qual foi 

de grandiosa importância para a população, demonstrando sua parceria 

com o nosso município, pois com essa emenda parlamentar pode ser 

adquirido. -13 computadores de mesa; -1 auto Clave; -10 bebedouros; -

10 máquinas de lavar roupas de 12 quilos. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor falando que fez essa 

moção porque além dessa emenda parlamentar que pode sanar algumas 

necessidades dos postos de saúde da cidade, trouxe também várias 

máquinas atendendo a agricultura familiar e muitas demandas do 

município, o João Grandão não é um deputado que aparece apenas de 

quatro em quatro anos, ele está sempre presente e recentemente 

participou de uma audiência pública em relação ao futuro do Jardim 

Paraíso, e comentou que já tem emendas garantidas, então é um 

deputado que tem um grande carinho e preocupação com Naviraí, por 

isso fez essa moção, porque é digno dessa homenagem. Com a palavra o 
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vereador Júnior falando que não poderia deixar de se manifestar, 

porque é um deputado do partido dos trabalhadores e desde que foi 

eleito em 1998 pela primeira vez, ocupou dois mandatos de deputado 

federal e o trabalho foi tão atuante, que passado seis anos ainda tinham 

emendas parlamentares dele chegando, depois ocupou o cargo de 

delegado do ministério do desenvolvimento agrário e sempre olhou com 

bons olhos e carinho para nossa cidade, é uma moção justa, porque de 

fato é um deputado que merece esse reconhecimento. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 17/2017 de autoria do Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado ao senhor 

Ronaldo Botelho, engenheiro agrônomo da AGRAER (Agência de 

Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), apresentando 

congratulações pela realização do Dia de Campo da Horticultura 

realizado no Distrito Verde em nosso município. Este evento foi de 

suma importância, pois reuniu produtores locais e de municípios 

vizinhos, trazendo informação a respeito da relevância desta localidade 

que gera produção que abastece o comércio local, bem como, emprego 

para a população. A divulgação e apresentação do Distrito Verde é 

necessária uma vez que poucos munícipes sabem a respeito do único 

bairro verde de Naviraí. O evento foi realizado na data de 22 de junho 

do corrente ano, onde reuniu cerca de mais de 120 pessoas. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que não poderia deixar de fazer essa moção ao Senhor Ronaldo 

Botelho que esteve à frente nesse dia de campo, junto com a Agraer, 

sendo um dia muito produtivo, onde apresentou para várias pessoas que 

vieram de outras regiões, como Eldorado, Mundo Novo, Iguatemi, 

Itaquiraí, mostrando que é possível com pouco espaço de terra fazer 

muito, e como se discute por geração de empregos, mostrou que o 
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distrito verde gera muitos empregos. Com a palavra o vereador Josias 

falando que Senhor Ronaldo é merecedor dessa moção, até porque já 

foi vice-prefeito e um dos articuladores do cinturão verde, esse 

trabalho que deu muito certo e é reconhecido nacionalmente, assim 

como muitos outros em que esteve a frente. O Senhor Presidente 

colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 18/2017 de autoria dos Vereadores 

Ederson Dutra, Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Senhor Edson Luis Ruiz Ubeda - Delegado 

Titular da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí-MS, 

apresentando nossos cordiais cumprimentos pelos serviços prestados à 

frente da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, e por toda a 

dedicação com o município durante os anos em que atuou como delegado 

na cidade, desempenhou com perseverança o atendimento a população, 

trabalhando incansavelmente com o intuito de diminuir a criminalidade 

no município de Naviraí e não medindo esforços para este fim. Portanto, 

nada mais justo que o merecido reconhecimento por esta Casa de Leis e 

por todos os cidadãos Naviraienses. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Ederson falando que o Senhor 

Edson Ubeda está deixando a cidade por motivos de saúde da família, e 

está indo para Três Lagoas e a cidade está perdendo muito com essa 

transferência, porque quem teve o privilégio de conviver com o Dr. 

Ubeda, sabe do seu caráter, da sua honestidade, do bom trato com a 

coisa pública, e ele, como advogado e vereador só tem a agradecer ao 

Dr. Ubeda à frente do 1º DP, porque é um delegado justo e muito 

querido por todos do meio da advocacia e do meio judiciário, então nada 

mais justo essa moção, desejando muito sucesso e espera que ele leve a 

melhor impressão do nosso município. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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O Senhor Presidente determinou a leitura da Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETO APROVADO 

 

Projeto de Lei nº 20/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre contratação temporária por tempo determinado, 

dos cargos de Auxiliar de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos 

de Origem Animal, para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37, da 

Constituição Federal, e dá outras providências. Foram apresentados os 

pareceres das Comissões de: Justiça, Legislação e Redação; e de 

Finanças e Orçamento, favoráveis a aprovação do projeto. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou o referido projeto em primeira e única 

discussão e votação, que foi aprovado juntamente com os pareceres. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra cumprimentando aos 

senhores edis, público presente, ouvintes da rádio cultura, ouvintes da 

rádio cidade que começará reprisar a sessão toda terça-feira à noite, e 

disse que esta é a última sessão antes do recesso parlamentar, 

informando que a câmara ficará aberta, e falou que nesses seis meses 

de mandato usou essa tribuna em sua maioria das vezes para criticar, 

cobrar, às vezes em tom pesado e autoritário como muitas pessoas 
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disseram, mas esse é o papel do vereador, cobrar e fiscalizar. Disse que 

analisando esses seis meses de mandato, pode observar que nada andou, 

porque a saúde continua doente, a população não está tendo 

atendimento a altura, a população não tem remédio, não tem 

contrapartida do município que deveria acontecer, a educação não está 

funcionando, mesmo depois de cobrar e denunciar fatos da educação 

nessa tribuna, onde foi chamado de mentiroso junto com os vereadores 

Fabiano e Eurides, e tendo sua vida exposta nas redes sociais; 

constataram muitas irregularidades nas creches e escolas e mesmo 

assim, o executivo não deu o braço a torcer, ignorando, tratando com 

desdém, não ouvindo os vereadores. Ele não quer isso para a cidade, ele 

quer que o prefeito escute a população, porque esta gestão está inerte, 

a cidade está parada, cheia de buracos, cheia de lixos, compraram dois 

caminhões e ainda estão parados, então é preciso ouvir a população, as 

associações e os vereadores que só quer ajudar, ninguém torce para que 

dê errado, só querem que cumpra o que foi prometido, mas infelizmente 

não estão querendo ajuda, só querem gastar com assessoria. Comentou 

do projeto do Vereador Josias com os brinquedos adaptados, que 

contemplaria as crianças deficientes, e o prefeito vetou; falou da falta 

de merenda nas escolas, e disse que é preciso colocar pessoas 

competentes para trabalhar, sem ser parentes ou amigos, porque esse 

momento não pode haver erro, e ele como gestor tem que saber disso, 

tem que tomar providências. Falou ainda que os vereadores tem a 

obrigação de convidar o ex prefeito Léo Matos, para dar satisfação 

para esta casa e esclarecer os fatos devido tantos comentários falando 

que não tem medicamentos e nem merenda, devido a dívida deixada por 

ele, e a população tem o direito de saber a verdade. Falou também que 

não poderia deixar de falar do deputado Geraldo Resende, que mandou 

emendas para o centro de especialidades e para a santa casa, do 

deputado Onevan de Matos que já trouxe inúmeras emendas para as 
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escolas e creches de Naviraí, e ninguém fala nada, e comentou que o 

prefeito tem que esquecer o orgulho e procura-lo, porque ele é daqui e 

mora aqui, então é preciso pensar no bem estar da população, e 

procurar todos os deputados e pedir ajuda, não pode ser apenas o 

deputado do seu partido. Para finalizar agradeceu aos nobres edis pelo 

companheirismo, porque essa câmara está unida e é parceira do povo e 

só quer o bem da população e desejou que Deus abençoe a todos. 

  

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

todos e falou que está muito feliz pelo trabalho que vem realizando na 

cidade, mas que gostaria de ter feito muito mais, porque infelizmente 

só tem o poder de requerer e indicar, porque realizar é com a 

prefeitura. E falou que na Fejunavi foi lançado a campanha do lacre 

solidário, para trocar por cadeiras de rodas, e comentou que fez uma 

indicação para que a prefeitura continue com a campanha através da 

gerência de meio ambiente, cultura e educação; aqui na câmara será a 

apoiadora e incentivadora do projeto, porque as boas práticas devem 

ser assumidas com seriedade e compromisso, e tem que gerar resultado 

positivo em nossa cidade, e espera contar com a população de Naviraí 

para que com esse pequeno gesto de separar o lacre, consigam reverter 

em cadeiras de rodas para as pessoas que necessitam. Comentou que o 

seu comércio faz atendimento em várias conveniências, e ela estará 

colocando uma garrafa adesivada e pedindo a colaboração dos 

comerciantes para separar o lacre das latinhas, para que no final do ano 

possam somar a união da população de Naviraí para trazer cadeiras de 

rodas para o nosso município. Comentou que está encerrando o primeiro 

semestre de atividades e nesses seis meses, buscou atender o anseio da 

população, e todas as pessoas que chegaram até ela com seus problemas 

pessoas ou comunitários, de uma forma ou de outra tentou resolvê-los 

ou buscar solução, e agradeceu aos munícipes que a fizeram trabalhar 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 23 de 31 

 

 

SECRETARIA 

 

quase vinte e quatro horas por dia, mas o trabalho foi válido, porque é 

assim que tem que ser, dar atenção a toda população, reivindicando e 

fazendo muitos pedidos porque só assim irão conseguir fazer com que 

os gestores nos atendam. Comentou ainda que embora seja do PSDB, 

não defende apenas o seu partido, que estar com todos que queira o 

melhor para Naviraí, e quando os vereadores defendem os deputados, 

ela estará defendendo quem defender Naviraí, e em especial ao 

deputado Onevan de Matos que se angustia com a situação em que o 

nosso município está passando e sempre trazendo emendas e ofertando 

o seu companheirismo, e é uma honra tê-lo em Naviraí. Para finalizar 

falou que está muito feliz de estar nessa casa de lei e colaborando e 

gritando em nome da população, clamando por melhorias na qualidade de 

vida, por mais saúde, por mais habitação e que todos estão imbuídos no 

mesmo propósito, que é lutar pelos moradores de Naviraí.                                             

 

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

cumprimentou o Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos 

Senhores Vereadores e Vereadoras, ao público presente, aos ouvintes 

da rádio, e disse que chegou ao final de seis meses desse mandato e 

dessa gestão, com muito trabalho, de uma atuação incisiva nas 

cobranças, nas melhorias que essa cidade precisa ver acontecer. 

Entende a dificuldade do início de um mandato, entende as dificuldades 

que ficaram da gestão anterior, assim como essa gestão passará para a 

próxima algumas dificuldades e alguns entraves, mas entende que seis 

meses de gestão é tempo suficiente para que muitas coisas já possam 

acontecer, por isso as cobranças aqui em plenário. Falou que 

apresentaram diversos requerimentos solicitando informações, que 

sejam cumpridas as leis, para requerer que as coisas estejam no lugar e 

as indicações para apontar caminhos, porque entende que esse é o papel 

do vereador, identificar e estudar os problemas, verificar as causas 
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deles e também ter a grandeza de apontar caminhos, apontar possíveis 

soluções, porque ninguém aqui é dono da verdade, ninguém pode prever 

o futuro, e todos se capacitam, buscam informação, buscam 

experiências exitosas em outros municípios do estado e do País, coisas 

que de fato podem contribuir com a gestão do nosso município, e disse 

que está atento a todas as dificuldades, porque cada dia surge um novo 

assunto, como os comerciantes que clamam por atenção, os pequenos 

produtores que precisam da atenção do estado, os servidores públicos, 

os usuários da saúde, são muitas as demandas com as quais se deparam 

diariamente e toda essa casa, tem a capacidade de fazer o seu melhor 

para o benefício da população que deu o direito de estarem aqui através 

do voto, através de um processo democrático de eleições diretas, é por 

isso que estão aqui hoje, infelizmente não tem o poder da caneta, o 

poder de executar as ações, por mais que entendem que determinada 

ação seja de suma importância, é preciso fazer o convencimento do 

executivo para que de fato mostre que a ação é importante para que 

eles possam assinar embaixo, e no dia-a-dia estão fazendo isso, o que 

trazem na sessão todas as terças-feiras não representa sequer dez por 

cento do trabalho do vereador, que é diário nos postos de saúde, no 

hospital municipal, nas escolas, nas creches e toda administração, tem 

visitado, conversado e buscado o convencimento, porque esse é o papel, 

e acredita que tem contribuído e muito e poderia ter contribuído mais 

se as ideias fossem melhores recebidas; então espera que o prefeito 

receba com bons olhos o que vem da câmara municipal, porque as ideias 

dos vereadores são para contribuir, até mesmo às cobranças, que as 

vezes são feitas com maior rigidez, de forma mais incisiva, as vezes até 

duramente, são para contribuir também, porque conseguem reproduzir 

parte das cobranças que recebem no dia-a-dia; disse que admira a 

capacitação, o trabalho e a qualificação de cada vereador que está aqui 

hoje, porque hoje de fato tem uma câmara com diversos perfis, gente 
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que entende de tudo e qualquer assunto e quando juntam todos, tem 

excelentes ideias, sem qualquer menosprezo as demais que já passaram, 

hoje tem uma câmara qualificada e que de fato representa a totalidade 

da população de Naviraí, então espera que confiem nos vereadores que 

aqui estão, acreditem e tragam as demandas, porque eles fazem jus ao 

trabalho que têm aqui. Então deixa essa mensagem a toda população de 

Naviraí, porque estão atentos a cada situação e abertos às novas 

demandas que surgem a cada dia. Por fim agradeceu a Deus que é o mais 

importante, por ter proporcionado saúde e tranquilidade para chegar e 

finalizar esses primeiros seis meses de mandato, e entende que muito 

positiva a avaliação, mas também com muitos desafios ainda a serem 

encarados e muitas batalhas a serem travadas, muitas reuniões e muito 

processo de convencimento ainda terão que fazer ao longo dos próximos 

três anos e meio. Agradeceu à sua esposa Cristiane, seus filhos e seus 

pais, enfim, pessoas que tem contribuído com o seu mandato, aos 

assessores desta casa, estendendo os agradecimentos aos demais 

servidores da casa que tem conseguido fazer uma interação muito 

positiva, porque os mandatos e os gabinetes se conversam, se 

comunicam e conseguem fazer as ações conjuntas, e quem ganha com 

isso é a população de Naviraí, porque a medida que os projetos são 

trazidos para esse plenário, eles já vem com uma prévia discussão. 

Comentou ainda sobre um assunto de suma importância, falando que foi 

apresentado hoje o Projeto de Lei nº 9, proibindo a cobrança da taxa de 

religação, tanto para o serviço de água, quanto para o serviço de 

energia elétrica, porque entende que é um absurdo essa cobrança, e 

diante das dificuldades que o País passa, das dificuldades que foram 

aqui relatadas e que o município também passa, com todas as 

dificuldades que os trabalhadores estão tendo para manter em dia sua 

conta de água e de energia, e ainda quando tem o fornecimento 

interrompido, quando tem a água ou a luz cortada, para religar não 
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basta só pagar a conta, tem ainda que pagar uma taxa, e entende que 

essa taxa é incabível, e com esse projeto ele quer corrigir uma 

distorção histórica, porque é de competência do município legislar a 

respeito das concessionárias, e entende que o projeto vem para 

contribuir, para aliviar a carga de impostos, taxas, tarifas que o cidadão 

naviraiense ainda paga, então é nesse sentido que quer contribuir, 

enquanto vereador, casa de leis, poder legislativo, quer auxiliar a 

população para que tenham a melhoria da qualidade de vida e a 

supressão, a proibição de uma taxa como essa, tem certeza que não 

resolve todos os problemas, mas alivia o orçamento de cada 

trabalhador, então agradece o apoio que teve da população nesses 

primeiro seis meses, espera contar com o apoio no restante do mandato 

e falou que está com o mandato aberto a toda população e desejou boa 

semana a todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Fabiano Domingos dos Santos, que 

cumprimentou os vereadores, público presente, ouvintes da rádio 

Cultura, rádio Cidade e aos amigos pessoais, e falou que mais uma vez 

está aqui para cobrar, porque até agora não tem como elogiar, e 

comentou sobre alguns problemas que permanecem desde o inicio do 

mandato, e já se passaram seis meses e até agora nada foi feito, como o 

buraco que tem no PSF do Boa Vista onde ele já havia comunicado e até 

agora o problema não foi solucionado, e só aumenta cada vez mais; 

sobre a falta de material básico para os funcionários das gerências 

trabalhar, como canetas, grampo para o grampeador, e gás só tem 

porque um empresário da cidade doou; comentou também que ele e 

outros vereadores estiveram na Escola Marechal Rondon e que o 

banheiro masculino continua interditado, assim como a área de 

circulação continua com dois palanques segurando a viga, sendo 

interditado pelos bombeiros, ficando ainda mais difícil o acesso para os 
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cadeirantes e também as faixas de pedestres que ainda não foram 

pintadas, e com a informação de que o gerente de finanças falou que 

não tem dinheiro para solucionar esses problemas. Para finalizar 

comentou que irá fazer um levantamento das suas proposições feitas 

nesta casa nesses seis meses, para informar a população o que foi 

atendido e o que deixaram de atender. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho cumprimentando todos os 

presentes e ouvintes da rádio, falando que gostaria de parabenizar 

publicamente essa atual administração, pela entrega de dois caminhões 

para a coleta de lixo, que aconteceu por esses dias, e que veio para 

atender todos os munícipes na limpeza da cidade, porque na gestão 

anterior o lixo ficava até três meses sem serem recolhidos, trazendo 

muitos transtornos aos moradores, e agora com a aquisição desses dois 

caminhões ficará ainda melhor. Comentou que a administração está 

tendo algumas dificuldades devido a dívida deixada pela gestão 

anterior, que é de quase dez milhões. Então deixa o seu apoio para essa 

atual administração pelo bem de Naviraí, porque os vereadores são 

participantes dessa administração e a cobrança é válida para chamar a 

atenção para que melhore cada vez mais, e falou sobre a questão da 

saúde, que infelizmente está um caos no país todo, está generalizado, 

porque o país está sucateado e sobra para os prefeitos e os vereadores, 

sendo muitas vezes surrados nas redes sociais, mas todos sabem da 

competência de cada vereador aqui, que estão sempre à procura dos 

seus deputados para conseguir emendas importantes para o município, 

para dar melhor qualidade de vida e urbanizar a cidade, como a questão 

do Jardim Paraíso que foi um problema gerado na administração 

anterior, porque abriu mão de toda estrutura e agora tem oitocentos 

apartamentos e a população não está querendo porque está cheio de 

rachaduras e estão com medo, e ele como vereador requereu ao CREA a 
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responsabilidade para fiscalizar os apartamentos, tendo como resposta 

que não era da alçada deles, então solicitou ao corpo de bombeiros para 

que fiscalizassem, disseram também que não era competência deles, foi 

solicitar para a defesa civil, e também teve uma resposta negativa, 

falando que não era do âmbito deles, então                                                                                                                          

está difícil saber quem é o responsável. Para finalizar comentou sobre 

sua moção feita ao deputado João Grandão, que tem trabalhado muito 

pelo estado e que tem um carinho especial por esse município, 

atendendo a agricultura familiar, atendendo aos postos de saúde com 

suas emendas, e parabenizou-o pelo trabalho que vem realizando, 

agradecendo quem realmente trabalha, como o prefeito Izauri, homem 

honesto, íntegro, que está trabalhando, buscando recursos e que 

gradualmente está resolvendo os problemas, que foram gerados atrás 

porque pegou uma administração sucateada, parabenizou também o 

Fernando do desenvolvimento econômico, que é muito preocupado com o 

município com a questão de emprego e que está entrando em contato 

com fábrica de bicicleta de Santa Catarina, fábricas de roupas e que 

devem ser instaladas aqui em breve, e informou que o Senhor Mario 

Gazin fez um compromisso com o prefeito falando que irá montar uma 

fábrica no município para gerar mais empregos, assim como o frigorífico 

e a usina que logo voltarão a funcionar no nosso município. 

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou a 

todos e aos ouvintes das rádios, e comunicou a população que já foi 

publicado o balancete simplificado do mês de maio e que estará no site 

do Veja MS, no portal da transparência e na sua página do facebook, 

para que a população possa ver o que entrou e o que foi gasto na câmara 

e tirar suas conclusões, para fazer suas sugestões de economia ou 

verificar se o dinheiro está sendo gasto como se deve porque é dinheiro 

público. Comentou que na sessão passada fez uma indicação ao prefeito 
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municipal no sentido de implantar em nossa cidade o núcleo moveleiro e 

que ele já havia colocado desde o seu primeiro mandato, na 

administração do Zelmo e não houve intenção do prefeito na época, na 

gestão anterior também não houve nenhuma movimentação no sentido 

de dar espaço para os marceneiros da cidade para irem para o parque 

industrial e transformar suas marcenarias em indústrias, e agora 

tornou a fazer novamente essa indicação, porque tem em torno de 

quinze marcenarias na cidade e precisa do apoio da administração 

municipal no sentido de crescerem e terem condições de fabricar da 

melhor maneira possível seus móveis, porque é um setor hoje que tem 

dado uma movimentação para a economia do município, porque sabe que 

os marceneiros exportam móveis para outras cidades, até para o 

exterior e precisam desse apoio. Falou que na sessão de hoje fez uma 

indicação para que o prefeito faça uma parceria com a Associação 

Comercial e Empresarial de Naviraí, Associação do Comércio Varejista 

de Naviraí e também para Associação das Mulheres Empreendedoras, 

no sentido de que haja uma parceria entre o executivo com o apoio da 

câmara de vereadores e essas associações todas para que de forma 

rápida se promova ações de fortalecimento do nosso comércio, porque 

vivemos um momento muito difícil na cidade de desemprego, porque a 

usina parou, o frigorífico está dispensando funcionários todo momento e 

as pessoas não tem onde trabalhar. O desemprego causa uma série de 

problemas na cidade, como problemas sociais e agrava a violência, e não 

quer que a população sofra porque não tem onde trabalhar. Naviraí tem 

a Copasul funcionando muito bem, mas sozinha não absorve a mão de 

obra, então temos o comércio que é o maior empregador da cidade de 

uma forma geral e a prefeitura que emprega em torno de duas mil 

pessoas, mas é necessário que exista uma visão bastante diferenciada 

da administração municipal, da gerência de desenvolvimento no sentido 

de estar em parceria com os comerciantes através das associações para 
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que viabilizem meios de que o comércio seja fortalecido, porque nesse 

mês de julho terá um congelamento do dólar em Ponta Porã e se em 

Naviraí não tiver alguma promoção no comércio no sentido de segurar as 

pessoas que tem o poder aquisitivo que pode gastar aqui, esse dinheiro 

vai acabar indo embora e a situação de Naviraí vai ficando cada vez 

pior. Então são necessárias medidas emergenciais, para que viabilize 

meios de segurar as pessoas para gastar aqui, com uma sugestão de um 

calçadão para que os comerciantes possam expor seus produtos nas 

calçadas, com praça de alimentação, shows, porque o comércio estando 

forte vai poder empregar mais gente e solucionar a questão do 

desemprego em nossa cidade, e deixa claro que ele e os demais 

vereadores estarão empenhados no sentido de ajudar Naviraí com o que 

tem, não esperando que venha empresas de fora, porque não sabemos 

quando irá vir, então tem que fortalecer as empresas da cidade, dos 

pequenos empreendedores, dos comerciantes locais, para que dessa 

forma possam solucionar o problema do desemprego em Naviraí, para 

dar qualidade de vida para todos que moram aqui. 

 

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 vinte e sete dias do mês de 

junho do ano de dois mil e dezessete.  
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