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ATA DA 23a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/08/2017. 

 

 

 

Aos oito dias do mês de agosto 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: 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, 

Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias Sofa. O Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e invocando a proteção 

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

bíblico. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao primeiro secretário 

para fazer a leitura do expediente – informou que a ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia primeiro de agosto do ano de dois mil e 

dezessete, se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa. Foi lido Ofício n° 013/2017/Geocon do Senhor Renato Napolitano 

de Souza, Gerente do Núcleo de Contabilidade, encaminhando os 

balancetes da Prefeitura Municipal, referentes aos meses de 

junho/2017 e julho/2017. O Senhor Presidente informou que os 

balancetes se encontram a disposição dos Senhores Vereadores na 

Secretaria desta Casa de Leis. Ofício 07/2017 do Senhor Hernando da 

Silva, Presidente da Comissão dos Agentes Comunitários de Naviraí, 

agradecendo a Câmara Municipal e em especial ao Vereador Simon 
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Rogério Freitas Alves da Silva, pela colaboração do dia 10 de julho de 

2017, que oportunizou a presença de representante de Naviraí, para 

participar do último evento em relação a PEC 22 que aconteceu entre os 

dias 15 e 17 de julho em Brasília – DF, com diversas lideranças 

municipais de Mato Grosso do Sul e outros Estados do Brasil. Esse 

evento vai proporcionar a valorização da categoria e garantir mais 

qualidade nos serviços prestados ao público, evitando diversos fatores 

de risco e agravos através de prevenção e promoção à saúde. Foi lida 

correspondência da vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, 

solicitando abono da falta na sessão ordinária realizada no dia primeiro 

de agosto, conforme atestado médico; sendo abonada. 

  
 

Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; que em súmula: Revoga o inciso IV do artigo 4.º da Lei 

2.046, de 18 de maio de 2017 e dá outras providências. Usou a palavra o 

vereador autor falando que adotou essa linha de apoio às condições de 

trabalho dos servidores públicos municipais por entender ser 

necessária essa atenção, por ter se deparado com uma reivindicação e 

que materializou em projeto de lei, por todos os anos existe uma 

discussão dos servidores públicos em relação ao reajuste salarial bem 

como ao ticket alimentação, geralmente essas são as duas principais 

pautas da negociação salarial e o projeto que prevê o ticket alimentação 

é renovado a cada ano, existe um projeto de lei que é mandado todo ano 

para esta casa, e entende que só nisso está um tanto equivocado, porque 

quer que o ticket alimentação seja implantado em definitivo no estatuto 

do servidor, porque já é uma conquista de fato, mas precisa ser uma 
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conquista mais sólida e de direito, apesar de haver todo ano a lei, quer 

que seja prevista no estatuto do servidor, ficando só a discussão a 

respeito dos valores, isso dá maior tranquilidade e segurança aos 

servidores de que amanhã ou depois esse benefício vai ser extinto ou 

revogado e nessa linha de raciocínio, o inciso que está revogando é de 

uma lei municipal do mês de maio desse ano, e prevê que o servidor que 

apresenta um atestado médico com afastamento superior a três dias, 

ele perde o ticket do mês, e entende que isso é um abuso, é penalizar o 

servidor na hora que justamente ele mais precisa, e é preciso partir 

para uma discussão de que o atestado médico que é fornecido tanto 

para um servidor público quanto tanto para qualquer outro trabalhador, 

tem validade, um médico que assina um atestado é responsável por 

aquilo que está colocando no papel, e tem que partir de um outro 

princípio que existe uma junta médica que analisa os atestados que os 

servidores apresentam ao município, então não pode ter dificuldade e 

nem contestar, porque ninguém escolhe ficar doente; então quer 

corrigir essa distorção e solicitou aos vereadores para que a tramitação 

seja o mais breve possível, para que possam corrigir, fazer justiça e não 

penalizar ainda mais o servidor que eventualmente venha a adoecer e 

tenha que ficar afastado do serviço. 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 15/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; que em súmula: Institui, no calendário de Comemorações Oficiais 

do Município de Naviraí, o Dia do Ciclista. 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. 
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Projeto de Lei nº 18/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; que em súmula: Institui o Programa Municipal ADOTE uma Escola.    

Usou a palavra o vereador autor falando que esse projeto vem de 

encontro ao projeto de um senador do Estado do Mato Grosso que está 

tramitando no Congresso Nacional e que está se criando um programa 

de incentivo as reformas das escolas públicas municipais de ensino 

fundamental e ensino médio, o PRONIE – Programa Nacional de 

Incentivo à Educação Escolar Básica Gratuita, onde vai ser permitido a 

dedução do imposto de renda de até cem por cento, do que a pessoa 

física ou jurídica doar para uma escola pública, esse projeto já passou 

pela comissão de justiça do senado que foi favorável, está em 

tramitação e deve ser discutido em pouco tempo, e para que os 

municípios possam utilizar esses recursos da pessoa física ou jurídica 

no âmbito do município é necessário que exista uma lei municipal com a 

regulamentação de como ser aplicado, e vem de encontro com as 

necessidades das escolas, porque o poder público do município se 

encontra em dificuldades há muito tempo e todas as escolas estão 

precisando de reformas, e havendo essa possibilidade vai ser um 

incentivo muito grande para que a pessoa física ou jurídica possa adotar 

uma escola, sendo aprovada e se concretizando isso, teremos condições 

de termos boas escolas em Naviraí com recursos não saídos dos cofres 

do município, então esse projeto de lei é de suma importância para as 

escolas municipais. 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. 
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Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:  

 

 

Requerimento n° 124/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

requerendo informações se o Executivo Municipal tem conhecimento do 

Programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades, que utiliza 

recursos do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e viabiliza 

aos municípios contratarem empréstimos, visando a melhoria da 

estrutura urbana dos mesmos. E caso já tenha conhecimento do 

referido programa, se há interesse por parte do Executivo Municipal 

em aderir ao mesmo. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que devido essa crise, e as emendas já 

não serem muitas e com tendência a diminuir, assim como também as 

verbas federais, então acredita que as prefeituras que se atentarem a 

esses programas, no futuro será a salvação das prefeituras, porque 

esse programa serve para implantação, calçamento, pavimentação, 

recapeamento de vias locais e entre outras muitas benfeitorias que o 

município possa estar vindo a fazer com esse recurso. Com a palavra o 

vereador Marcio comentando que já havia debatido com o prefeito 

Izauri sobre esse programa que é de suma importância, para fazer o 

melhoramento em nossos bairros que encontra sem asfalto, com prazo 

longo, juros baixos, mas que não obteve êxito com a base do prefeito,                                                 

onde disseram que esperariam as emendas dos deputados, que é a longo 

prazo e onde muitas vezes demora até quatro anos para vir essa 

emenda, e a população não pode esperar, e esse projeto é uma realidade 

onde vários municípios estão aderindo e revitalizando sua cidade, e será 
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muito importante para Naviraí. Com a palavra o vereador Josias falando 

que é um requerimento relevante e comentou que o asfalto é uma 

preocupação do prefeito e ele espera concluir cem por cento da 

pavimentação do município, e falou que recentemente quando o 

governador do estado esteve aqui, o prefeito mostrou os pontos mais 

críticos, onde o governador já se comprometeu e parece que já foi feito 

a licitação do projeto para a vila industrial, então está caminhando, 

evidente que nada acontece do dia para a noite, mas acredita devido a 

seriedade e competência do prefeito. Por questão de ordem o vereador 

Simon comentou que o programa atinge municípios de vinte a sessenta 

mil habitantes e o valor disponibilizado é de um milhão a quinze milhões 

de reais, então isso quer dizer que Naviraí está dentro da faixa e pode 

alcançar muito desse valor devido a quantidade de habitantes. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

   

Requerimento n° 128/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Ezio Amancio de Brito, Gerente de Esportes e Lazer e para o 

Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, Gente de Finanças, requerendo 

as seguintes informações a respeito do Fundo de Investimento ao 

Esporte do Município de Naviraí- FIE/N: valor atual; programas e 

projetos beneficiados; e quem responde pela administração 

orçamentária e financeira. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador autor falando que fez esse requerimento por 

ser uma das gerências que mais o preocupa no atual governo, porque já é 

uma pasta em que os recursos são mínimos e não é tão visada quanto às 

outras, e o esporte edifica um homem, e em Naviraí existia um fundo 

que foi criado quando existia a fundação de esporte, que hoje se tornou 
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a gerência de esporte, e esse fundo não cabe da maneira original à 

gerência, então as informações que está pedindo é ver se nesse fundo 

consegue fazer uma emenda para tornar proveniente nessa pasta de 

gerência de esporte ou se vai ter que criar outro para resgatar essa lei 

que já existe, e fica difícil saber e conduzir os trabalhos aqui, porque 

ainda não veio o organograma, então pede ainda uma atenção especial do 

prefeito para o esporte, para realmente informar como será a 

organização do esporte e lazer em Naviraí. Um aparte do vereador Klein 

falando que elaborou um projeto de lei que já foi cadastrado, mas não 

foi protocolado porque ele enviou uma cópia para o Senhor Ezio para 

fazer alguma adequação, que é para a criação de um fundo para a 

gerência de esportes criando recursos para que seja gerenciado pela 

gerência de esportes, inclusive com a criação do conselho municipal de 

esportes, então só está aguardando a manifestação do gerente de 

esportes para entrar na câmara e para que a gerência de esportes 

tenha autonomia para incentivar o esporte em todas as modalidades. O 

vereador Simon agradeceu o aparte do vereador Klein e falou que esse 

fundo permite a ajuda ao esporte amador e envolve os projetos sociais. 

Com a palavra o vereador Marcio falando que quem realmente tem que 

responder esse requerimento é o gerente de finanças, Senhor 

Clodomiro, que cuida do dinheiro do município e que não tem comprado 

nem os remédios necessários à população. O Senhor Presidente colocou 

em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 129/2017 de autoria da Mesa Diretora; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

requerendo informações sobre os repasses financeiros realizados, 

mediante convênio, pelo Poder Executivo Municipal à Associação Ágape, 

inscrita no CNPJ sob o nº 17.268.321/0001-74, entidade beneficente, 

de fins não econômicos, que tem como objetivo principal a recuperação 
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e ressocialização de alcoolistas e drogadas do sexo feminino. E, caso 

algum repasse não tenha sido efetuado, ou tenha sido realizado com 

atraso, que sejam relacionados os motivos para tal fato. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador Marcio 

falando que a dependência química atinge todas as camadas sociais e 

faz um alerta porque existia um convênio com entidades e a prefeitura 

tinha uma porta de entrada para a recuperação dessas mulheres e era 

um trabalho que estava dando resultado, mas que infelizmente hoje não 

tem e ainda ficou sem pagar da administração anterior, então pede ao 

prefeito para pagar esse débito para não denegrir a imagem de Naviraí 

e que olhe com carinho para a possibilidade de conseguir manter um 

convênio, porque após o tratamento tem que ter a manutenção. Com a 

palavra o vereador Klein solicitando à administração que tenha uma 

proibição maior no sentido de coibir, proibir ou diminuir pelo menos de 

que as crianças e os adolescentes tenham acesso às drogas, porque a 

preocupação de quem estuda sobre o problema da droga no país, é que 

se não procurar proibir logo no começo o uso da droga, vai chegar um 

momento em que a maior parte da população será viciada em drogas, e o 

governo e a união gasta muito dinheiro na recuperação, em convênios 

para poder tratar os dependentes químicos e os hospitais não tem mais 

condições de fazer isso, então o principal a ser feito no âmbito 

municipal, é a prefeitura começar a gastar dinheiro dos recursos 

municipais públicos, na melhoria das praças da nossa cidade, criando 

centros comunitários, criando condições para que as crianças e 

adolescentes não fiquem na ociosidade à disposição dos traficantes, e 

que tenham nas praças a biblioteca pública, o centro comunitário onde 

terão cursos que melhore a qualidade de vida das pessoas, melhorando o 

problema social gerando emprego e preparando a população para que 

ocupe o seu tempo com coisas saudáveis e que não fiquem ociosas a 

mercê de quem vende drogas, então é louvável os convênios, porque 
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precisa para a recuperação dos que já estão envolvidos, mas que 

também tenha um trabalho efetivo e muito forte para que as crianças 

não fiquem a disposição dos traficantes. Um aparte do vereador Marcio 

falando que o maior índice de mulheres dependentes químicas é no Mato 

Grosso do Sul em proporção à população existente e outro dado 

importantíssimo é que toda mulher ou menina que entra na prostituição 

é através da bebida. O vereador Klein disse que nos últimos dez anos 

tem aumentado consideravelmente o número de mulheres envolvidas 

com tráfico, onde os presídios estão lotados, e tudo isso se deve aos 

problemas sociais que acontece em nosso país, e em Mato Grosso do Sul 

é muito carente no serviço de atendimento às crianças e adolescentes 

mulheres, então o seu alerta é ao prefeito municipal, é preciso cuidar 

da nossa cidade para que possam acontecer coisas boas. Com a palavra o 

vereador Josias falando que infelizmente devido a crise acontece de 

ter que abaixar ou cortar de vez as verbas e os convênios de centro de 

recuperação e entidades filantrópicas, que tem essa ligação com o 

município, e essas alternativas tem ajudado muitos as pessoas, porque 

existem tantas mães sofrendo com seus filhos envolvidos com drogas e 

essas pessoas precisam de apoio, e esse apoio e suporte tem que ser 

através do município, então esse requerimento é justo e é preciso 

cobrar para que não fechem as portas dessas entidades. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 130/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Jaimir 

José da Silva, Presidente da Câmara Municipal, requerendo que o 

Excelentíssimo Presidente do Legislativo Municipal determine a criação 

de uma Comissão, formada por vereadores e representantes dos 

servidores desta Casa de Leis, a fim de tratar das discussões e 

elaboração do Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo de Naviraí. 
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O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor falando que na linha de atuação e proteção, atenção e cuidado ao 

servidor público municipal, então não poderia esquecer os servidores 

desta casa de leis e a implantação de um estatuto dos servidores da 

câmara municipal, é fundamental, porque a casa tem autonomia e não 

depende das decisões do executivo, e para ter maior segurança jurídica 

e para saber real dos seus direitos e não ser um adendo dos servidores 

públicos do executivo é importante ter essa visão do estatuto dos 

servidores públicos do poder legislativo de Naviraí, está pedindo a 

criação de uma comissão mínima para discutir com os servidores da casa 

e entre os vereadores para formatar um estatuto que esteja de acordo 

com a realidade dessas pessoas e que traga segurança pleiteada no 

requerimento. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 131/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo Mendes 

Pinto, Gerente de Administração, e para o Senhor Emerson Santana 

Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo 

informações da empresa responsável pela execução e manutenção das 

lombadas eletrônicas instaladas no município, assim como a cópia do 

contrato firmado entre a referida empresa e o executivo municipal. 

Esclarecendo, ainda, qual o montante do percentual das multas 

aplicadas, destinado ao município, arrecadado desde o dia 1º de janeiro 

de 2017 até a presente data. Solicitamos, ainda, a relação dos serviços 

públicos municipais que são custeados com o referido recurso. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora falando que fez esse requerimento porque está precisando de 

informações para saber para onde vai o dinheiro das multas que são 
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pagas neste município e como foi estabelecido esse contrato, e se o 

valor arrecadado fica retido no município e se está sendo usado para 

alguma benfeitoria dentro da gerência do trânsito, porque na cidade 

está precisando de muitas melhorias e as lombadas eletrônicas são uma 

fábrica de dinheiro, então quer esclarecimentos sobre a retenção de 

valores. Um aparte do vereador Klein falando que pelo que sabe desse 

contrato das lombadas eletrônicas, os recursos vão todos para o 

governo do estado, não fica nada para o município e é preciso rever 

tudo isso porque estão para discutir em audiência pública sobre a 

guarda municipal e uma das fontes de custo de recursos para a guarda 

municipal são as multas de trânsito aplicadas no município, então é 

necessário rever mesmo esse contrato para que o dinheiro fique aqui. 

Um aparte do vereador Josias falando que a população realmente 

precisa saber para onde está indo esse dinheiro. A vereadora Rosangela 

falou que a população quer que seja demonstrado onde está esse 

dinheiro, e que tenha uma destinação correta do valor pago das multas e 

que está beneficiando a cidade. Com a palavra o vereador Claudio 

falando que realmente é necessário saber para onde vai e o que é feito 

com esse dinheiro das multas e comentou que fez uma indicação há 

noventa dias solicitando para que fosse pintado o centro da cidade com 

faixas de pedestres e toda sinalização de trânsito e responderam que 

não tinha dinheiro para comprar a tinta; e os locais que estão pintado, é 

porque foi feito o recapeamento ou a pavimentação, através do governo 

do estado, então é necessário ficar atento para saber onde está indo o 

dinheiro destas multas. Com a palavra o vereador Ederson falando que a 

respeito das multas existe um convênio do governo do estado com o 

município, então trinta por cento do dinheiro volta para o município, só é 

preciso saber como esse dinheiro está sendo aplicado e se não tem um 

gestor que saiba aplicar esse dinheiro é preciso rever tudo; e sobre as 

tintas comentou que esteve na gerência de obras, no departamento de 
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trânsito, gerência de serviços urbanos e o que conseguiu encontrar 

nesses setores foi falha de comunicação e má gestão, porque na 

gerência de finanças foi informado que o setor do trânsito não fez o 

pedido para comprar a tinta, então o prefeito tem que ficar atento, 

porque já estamos no mês de agosto, e quem tinha que mostrar serviço 

na prefeitura já deu o tempo necessário, agora é hora de tomar 

providência e colocar uma pessoa de competência no lugar, porque na 

campanha o prefeito Izauri falou que iria colocar pessoas capacitadas 

para trabalhar, mas não é isso que está acontecendo e não podem 

aceitar esse tipo de gerência. Com a palavra o vereador Marcio falando 

que devido às circunstâncias esteve na gerência de trânsito solicitando 

a interdição de alguns pontos na cidade para que não acontecesse 

nenhum acidente, devido o grande movimento na cidade pelo 2º 

Motocycle realizado em Naviraí nos dias 04, 5 e 06/08, comentando que 

enviou ofício ao Coronel Rozeni que deferiu o pedido e ao Osvaldo da 

gerência de obras, mas a gerente de obras Ana Paula indeferiu o pedido 

juntamente com o gerente de trânsito falando que não havia 

necessidade, sendo que a cidade estava muito movimentada e poderia 

ter acontecido algum acidente, então deixa aqui registrado sua 

indignação por não ter sido atendido, sendo que fez essa solicitação a 

pedido da população e empresários. Comentou ainda que foi informado 

que PM estará retirando o efetivo da gerência de trânsito porque vai 

acabar a parceria do Getam com o trânsito, mas o prefeito tem que 

rever isso com urgência, senão vai virar um caos e solicitou que seja 

convocado o gerente de trânsito para esclarecer essas informações. 

Com a palavra a vereadora Lourdes falando que o presidente deveria 

convidar todos os gerentes para que faça uma explanação do que está 

acontecendo na pasta de cada um deles. Pela ordem o vereador Ederson 

falou que não tem que convidar gerente e sim convocar e pedir 

esclarecimentos e relatórios, porque a única gerência que está 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 13 de 27 

 

 

SECRETARIA 

 

trabalhando realmente é a gerência de serviços urbanos, porque o resto 

não está fazendo nada. Já passou da hora do prefeito tomar 

providências, de ouvir a população e trazer a pauta de empregos, porque 

do jeito que está a situação tudo está encaminhando para um colapso 

em Naviraí, e eles foram eleitos para defender os direitos do povo, do 

trabalhador, dos mais necessitados. Com a palavra o vereador Josias 

falando que várias empresas estão querendo se instalar em Naviraí, mas 

que a prefeitura está com um projeto em andamento para que seja 

alterada uma lei, para que essas empresas venham e que permaneçam. 

Pela liderança do partido o vereador Klein falou sobre essas empresas 

que estão querendo abrir aqui, mas isso será ao longo prazo devido a 

crise nacional, então o que tem que ser feito é estimular e fortalecer o 

comércio local e as pequenas indústrias da cidade e a prefeitura tem 

que ser rápida nesse sentido. O Senhor Presidente colocou em votação 

o referido requerimento, que foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores Ivez e 

Ezequiel Nantes assessores do deputado federal Dagoberto, que tem 

nos ajudado muito com várias emendas, inclusive a emenda para asfaltar 

o bairro Oásis. E convidou o vice-presidente desta casa para assumir a 

sessão. 

 

Requerimento n° 132/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, com cópia para o senhor 

Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de Desenvolvimento Econômico, 

requerendo informações sobre o requerimento n° 35/2017 apresentado 

nesta casa de leis no dia 21 de março, que trata de melhorias 
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estruturais no Mercado Municipal de Naviraí, e solicita, com urgência, 

que sejam feitas as ligações das tubulações sanitárias à rede de esgoto 

do município, e até que as manutenções estejam concluídas, que a 

gerência de serviços públicos faça a limpeza periódica das fossas 

sépticas. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor falando que novamente ele traz a pauta do mercado 

municipal e mais uma vez para cobrar, falando que o mercado não está 

aberto em funcionamento exclusivamente para dar lucro aos 

comerciantes de lá, não é esse o objetivo, ele foi implantado para ser 

uma referência do pequeno produtor, para ser uma referência da cidade 

e algo para ser copiado e que atraia as pessoas da região para Naviraí, 

essa é a intenção, porque são poucos os municípios que conseguem 

estabelecer e ter um mercado municipal pujante, mas o que está se 

vendo são pessoas se sacrificando no dia a dia, fazendo das tripas 

coração para poder manter um patrimônio público aberto, sem o mínimo 

de infraestrutura e gerar empregos e renda, como já foi dito aqui, é 

fazer girar dinheiro no comércio, é fazer com que as pessoas consigam 

pagar suas contas, então esse requerimento tem um sentimento de 

revolta, porque no início do ano foi uma das primeiras questões 

discutidas aqui e até agora nada foi resolvido. Um aparte da vereadora 

Rosangela falando que foi um ato político, porque não estava pronto e 

colocou as pessoas lá para trabalhar de forma desorganizada e agora 

estão pagando um preço, e ficam falando em trazer empresários de 

fora, sabe que é muito bom isso, mas primeiro tem que valorizar quem 

já está aqui, e no mercadão tem quase trinta microempresários que 

estão gerando empregos e não estão tendo ajuda para ligar uma fossa 

no esgoto, então é preciso olhar com um pouco mais de carinho para a 

população de Naviraí. O vereador Júnior disse que é exatamente isso 

que está cobrando, é preciso atrair os empresários médios e grandes da 

região ou do país todo para virem se instalar aqui, sim precisamos, é 
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importante, aquece o comércio local, mas antes disso é preciso valorizar 

esses pequenos comerciantes que estão aqui instalados, porque são eles  

que estão carregando o município nas costas e mantendo minimamente a 

arrecadação do município para que não vá à falência, então é preciso dar 

uma diferenciada e dignidade, porque o que estão pedindo não é nada 

extraordinário, porque a rede de esgoto que é o mais caro já passa no 

local, só é preciso fazer a ligação na rede de esgoto, simples assim, mas 

se não tem jeito de fazer agora, a prefeitura tem que ser solidária e 

deixar pelo menos o caminhão disponível para fazer o esgotamento da 

fossa que será um transtorno a menos e ameniza a situação. Com a 

palavra o vereador Claudio falando que já passou da hora de resolver 

essa situação, ou a prefeitura resolve os problemas ou que passe para 

as mãos de quem realmente se interessa pelo local. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 133/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa, Eurides Rodrigues, Lourdes Elerbrock e Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Ricardo Éboli 

Ferreira Diretor-Presidente Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul - IMASUL , requerendo que seja disponibilizado para o 

município de Naviraí um engenheiro florestal, com a finalidade de fazer 

uma avaliação nos ipês (árvores). A presente solicitação visa verificar 

na cidade os ipês que estejam contaminados pela "erva-de-passarinho", 

por meio de laudo técnico, para que se execute de maneira correta o 

tratamento na preservação desta espécie. As informações e 

orientações poderão ser ministradas por meio de palestras aos 

colaboradores voluntários. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a Vereadora Rosângela falando que fez esse 

requerimento porque já é de conhecimento de todos que levantou a 

iniciativa de resolver os problemas dos ipês de Naviraí, e já está sendo 
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fomentado através da gerência de meio ambiente o projeto Salvação 

dos Ipês, mas acontece que os ipês estão muito contaminados pela erva 

de passarinho, que é um parasita que tira a seiva da planta e ocorre a 

morte dos galhos e até a morte do próprio pé de ipê, e para fazer um 

trabalho baseado num laudo técnico para que depois não falem que 

estão cortando as árvores de forma irresponsável, então está 

oficializando através desse requerimento a solicitação de um 

engenheiro florestal através do IMASUL para que acompanhe os 

agrônomos e o pessoal do meio ambiente para fazer uma avaliação de 

quais as árvores terão que ser feita a poda de maneira correta ou ser 

extraídas se for o caso, e também que ele oriente e capacite os 

funcionários e voluntários que farão esse serviço através de uma 

palestra e espera que todos da comunidade estejam presentes para 

aprender e estar ajudando. Aproveitou para agradecer ao Senhor Joel, 

engenheiro da Agraer que se colocou a disposição desse projeto para 

estar acompanhando esse trabalho, assim como a engenheira agrônoma 

Janaina Somensi que também se ofereceu para somar com esse projeto 

da salvação dos ipês. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 143/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado à Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, indicando que seja realizada a revitalização dos 

monumentos das Araras, dos Tucanos, do Boi e o Monumento do 

Desbravador, localizados nas principais áreas de acesso ao nosso 

município. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 146/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado à Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 
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Gerente de Obras, indicando que seja realizada uma operação tapa-

buracos e o recapeamento do asfalto em toda extensão da Rua José 

Bonifácio, Centro. Com a palavra o vereador autor falando que essa rua 

já está com buracos há muito tempo e espera que o problema seja 

resolvido o mais breve possível. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 149/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

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

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

que sejam instalados redutores de velocidade, do tipo faixas elevadas, 

nos seguintes logradouros: - Avenida Miguel Sottani, nas imediações da 

Comunidade Católica São Sebastião, localizada no Bairro Jardim 

Paraíso; Avenida Antônio Figueira, defronte ao PSF do Jardim Paraíso 

II e também do portão de acesso aos alunos do CIEI Vera Maria de 

Brida; Rua Marcos Euripides da Silva, defronte ao portão do CIEI Vera 

Maria de Brida. Com a palavra a vereadora autora falando que já foi 

solicitado por outros vereadores e tantas vezes e comentou que 

presenciou um quase atropelamento nessas imediações no Jardim 

Paraíso por falta de sinalização e faixa de pedestre, então está 

reforçando novamente esse pedido das sinalizações no trânsito de 

Naviraí, que tem sido pauta em toda sessão, mas tem sido necessário e 

principalmente nas imediações das escolas. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 150/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Fátima de Lourdes 
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Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, indicando que seja 

disponibilizado o transporte escolar urbano para alunos do Bairro 

Cidade Jardim. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 151/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos dos 

Santos; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando a construção de 

uma rampa de embarque e desembarque que dá acesso ao Rio Paraná, 

localizada no Porto Caiuá. Com a palavra o vereador autor falando que 

foi cobrado pelos moradores do porto Caiuá e pelos pescadores da 

região a respeito dessa rampa que é uma vergonha, e que já foi 

solicitado muitas vezes nesta casa, mas que até agora nada foi feito, e 

já foi informado que os documentos já estão liberados, mas que está 

faltando boa vontade da gerente Ana Paula e do prefeito de fazer essa 

nova rampa, que será muito importante tanto para a população do porto 

Caiuá, quanto para a polícia ambiental e o corpo de bombeiro que 

também usam essa rampa, então espera ser atendido. Um aparte do 

vereador Simon comentando que ele e o vereador Júnior fizeram uma 

solicitação para que fosse consertado ou que fizessem melhorias na 

rampa do rio Amambaí e até agora não fizeram absolutamente nada. O 

vereador Fabiano falou que a gerente tem que parar de estudar um 

pouco e de fazer reuniões e que comece a trabalhar, comentando que 

uma pessoa levou uns documentos para essa gerente no dia 26 de julho 

para ela assinar e até agora não assinou porque tem que ter reunião 

antes, e a pessoa precisa desse documento para poder trabalhar e tem 

que ficar aguardando a boa vontade dela. Com a palavra o vereador 

Josias falando que nesses dias esteve na gerência de obras, solicitando 

um habite-se e a secretária exigiu que o proprietário desmanchasse o 
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muro porque estava tirando um pedaço da divisa que pertence ao 

município, o rapaz não tinha o dinheiro para fazer isso, mas assinou a 

documentação se responsabilizando que faria após vender o terreno e 

ter o dinheiro, mas mesmo assim não deram o habite-se pra ele, então 

mostra que essas pessoas que se formaram de dez anos pra cá tem 

muita teoria e pouca prática. Com a palavra o vereador Marcio comentou 

que também já havia feito essa solicitação juntamente com o vereador 

Jaime Dutra, dizendo da luta e mesmo assim não conseguiram, e o que 

está dificultando os trabalhos a serem realizados pelas gerências são 

esses estudos, que estudam demais e não chegam a nenhum resultado. 

Com a palavra a vereadora Lourdes falando que infelizmente continua 

chegando muitos problemas da gestão anterior, e comentou ainda que já 

havia feito o pedido das faixas elevadas assim como a vereadora Cris 

Gradella e também não foi atendida, o que eles fizeram foi enviar a 

cópia de um projeto de faixa elevada para que ela consiga verbas para 

fazer. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma.  

 

Indicação n° 152/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

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

drenagem no bairro Varjão. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Por questão de ordem o vereador Marcio fez uma Moção de Pesar 

Verbal à família do Senhor Marcos Roberto Rodrigues, conhecido como 

Tiquinho que trabalhava na usina, que faleceu aos 36 anos vítima de 

infarto fulminante ocorrido no dia 05 de agosto, e não poderia deixar 

de manifestar o profundo respeito rogando a Deus que dê o conforto à 
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sua mãe Jozefa Francisca Rodrigues e família, desejando que a paz, o 

consolo e a força da fé, reinem no meio de todos para que o Senhor 

Marcos descanse em paz. Solicitando que todos os vereadores assinem. 

O Senhor Presidente solicitou a Secretaria que faça o encaminhamento 

da mesma. 

 

Nada havendo a tratar na ordem do dia, o Senhor Presidente passou 

para a tribuna. 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou a 

toda população de Naviraí e disse que falaria a respeito dos projetos 

que deram entrada no dia de hoje e um deles é de suma importância 

para nossa cidade que é o projeto Adote uma Escola que já tramita no 

Congresso Nacional, no Senado um projeto de lei criando o PRONIE – 

Programa Nacional de Incentivo à Educação, esse programa permite que 

a pessoa física ou jurídica do país, faça alguma doação de importância 

para a escola pública de ensino fundamental e ensino médio, que ele 

desconte o valor doado integralmente do seu imposto de renda, onde vai 

ser permitido a dedução de até cem por cento; esse projeto já passou 

pela comissão de justiça do senado que foi favorável, e deve ser 

aprovado em pouco tempo, então criou a lei municipal onde se permite as 

empresas e pessoas físicas da nossa cidade de que possam adotar uma 

escola do município. A adoção da escola é no sentido de que se a escola 

precisa de reforma, o dinheiro da pessoa física pode ser feita essa 

reforma, pode utilizar o dinheiro para a qualificação de professores e 

tudo o que a escola precisar poderá ser feito, e depois o doador vai 

fazer a dedução do imposto de renda, a lei deve ser regulamentada pela 

administração municipal para que tenha os critérios que serão utilizados 
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para a adoção da escola e caberá a cada diretor de escola e 

professores de irem atrás dos empresários da cidade, das pessoas 

físicas que recolhem bastante imposto no sentido que adotem suas 

escolas. Isso é um programa nacional, porque o poder público já não 

está mais dando conta de fazer tudo o que é necessário fazer em 

relação a reformas das escolas, e Naviraí é a mesma coisa, pois temos 

várias escolas que precisam de reformas e manutenção e a prefeitura 

não tem dinheiro para fazer, então adotando esse programa em nossa 

cidade através do dinheiro da iniciativa privada da pessoa física, vai 

poder fazer o que é necessário. Falou ainda do projeto criando o dia 

municipal do ciclista, porque em Naviraí possui muitas pessoas que 

praticam o ciclismo como forma de lazer, mas também como meio de 

transporte para se deslocar na cidade, já existe o dia nacional do 

ciclista que é o dia 19 de agosto, e nesse dia do ciclista dever ser feito 

atividades no sentido de incentivar o uso da bicicleta, disciplinar o uso, 

promover a importância do ciclismo e da prática de esportes como 

instrumento de qualidade de vida, buscar soluções para viabilização de 

vias exclusivas para ciclistas trazendo melhorias para o trânsito, 

desenvolver mútuo respeito entre os ciclistas, então são várias coisas 

que podem ser feitas, principalmente no dia do ciclista, que é um dia 

destinado e dedicado à orientação, ao incentivo e neste dia as pessoas 

que trabalham com bicicletas na cidade, as associações de ciclistas 

podem realizar atividades, com fixação de cartazes, adesivos, 

realização de palestras, peças teatrais e outros eventos culturais, 

todos voltados ao incentivo e conscientização da população no uso da 

bicicleta, e é de suma importância em razão de que no Brasil hoje por 

estatística sabe que em torno de cinquenta milhões de brasileiros 

utilizam a bicicleta como meio de transporte, e é necessário essa 

regulamentação e esse trabalho no sentido de incentivar para que os 

ciclistas não sejam vítimas dos veículos motorizados, inclusive o dia 
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nacional do ciclista foi criado porque nesse dia em Brasília um ciclista 

que estava indo para o trabalho foi atingido por um veículo 

propositadamente e perdeu a vida e em homenagem a ele foi criado o 

dia nacional do ciclista, e está pedindo para ser criado aqui em Naviraí. 

Convidou a população para participar no dia 25 de agosto às dezenove e 

trinta horas aqui na Câmara Municipal, de uma audiência pública, onde 

será discutida a possibilidade da implantação da guarda municipal em 

Naviraí, é muito importante a participação de toda população, porque 

vivemos um momento de crise na segurança de nossa cidade, e ainda 

com a informação do vereador de que a polícia militar estará tirando 

seu efetivo de policiais do policiamento de trânsito da cidade, então 

quer dizer que vamos ficar cada vez mais sem segurança, e é necessário 

a criação da guarda municipal, que vai cuidar do trânsito, das praças, 

das ruas, dos prédios públicos e fazer a segurança das escolas, e isso é 

de uma importância muito grande para toda população, e espera a 

presença de todos. Agradeceu e desejou boa tarde. 

 

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

todos e comentou que no dia de ontem foi comemorado onze anos da lei 

Maria da Penha, e é uma data que não é para se comemorar, o que todos 

têm que fazer é que conhecer seus direitos, obter mais informações 

para que cada dia possa conquistar mais. Comentou que é uma lei 

específica que veio para ajudar a coibir todas as violências em relação 

às mulheres, e tem um slogan que fala: Uma vida sem violência é um 

direito das mulheres, mas pra ela uma vida sem violência é direito de 

todos, mas todos sabem que a história da mulher na conquista dos seus 

direitos é que foi muito difícil e árdua, então sempre diz às mulheres 

que é preciso conhecer seus direitos, ter informações de onde podem 

reclamar sobre seus direitos; as mulheres tem a possibilidade real nas 

mãos de romper esse ciclo de violência que estão sendo submetidas, e 
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graças a lei Maria da Penha mudou muito, mas com a explicação da 

delegada que estava presente ontem, disse que ainda existe muita 

violência contra a mulher, então é preciso trabalhar para que isso deixe 

de acontecer, então mulheres lutem para ter direitos, igualdade de 

direito e oportunidade, esse será o lema e não só no agosto lilás, mas 

em todo ano enquanto viver, estará sempre galgando degraus 

conquistando para todas, para que existam mulheres mais conscientes 

dos seus direitos, mulheres ocupando espaço de poder e decisão, 

mulheres empreendedoras e qualificadas, inseridas no mercado de 

trabalho, esse é o papel das mulheres de cada dia, tornar cada dia mais 

forte e buscar também junto a essa lei, difundir de uma maneira que se 

torne tão comum como arroz com feijão, de quais são seus direitos e 

também quais são os deveres. Comentou que é preciso erradicar a 

violência contra as mulheres, cair por terra, é preciso que todos saibam 

o que é violência, porque violência não é só bater, é também o falar, agir 

contra, não é preciso ser só violência física e sexual, então as pessoas 

que se sentirem violadas em seus direitos, tem que saber onde reclamar 

e reclamar com razão, porque se existe uma lei, tem que ser cumprida. 

Parabenizou a campanha que é federal, do Agosto Lilás e à gerente de 

assistência social, Telma Minari, todas as gerências que estiveram 

envolvidas na ação total, à população que compareceu e aos parceiros da 

assistência social, porque foi um momento de muita informação, sendo 

um pouco mais instruídas e ações como essa é preciso ter sempre. 

Comentou que também esteve presente com o projeto do lacre 

solidário, com a campanha da salvação dos ipês e também o projeto da 

Assecomar com os catadores de papelão do qual faz parte muito tempo. 

Desejou bom dia e falou que está aqui trabalhando, colhendo 

informações, recebendo a população de Naviraí e pronta para defendê-

los no que for preciso. 
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Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila da Silva Júnior, 

cumprimentando o excelentíssimo Senhor Presidente, vereadores, 

vereadoras, público que se faz presente nesta casa de leis, imprensa, 

companheiro e amigo José Aparecido, aos ouvintes da Rádio Cultura, 

Rádio Cidade, e disse que está aqui na segunda sessão ordinária após o 

recesso, em meados do oitavo mês de gestão e gostaria que além do que 

foi falado na sessão defendendo algumas bandeiras importantes no 

decorrer dos debates, vai dar continuidade em um tema que foi 

levantado na semana passada a respeito da estrutura de saúde que é 

disponibilizada para a população de Naviraí, e quem acompanha sabe que 

desde o início do ano a saúde tem sido um tema recorrente aqui, e não é 

falado com intenção de vender uma imagem política, de forma alguma, 

fala aqui com a intenção de levantar de fato as reais necessidades do 

município e as dificuldades que são vistas acontecer e que chegam aos 

gabinetes diariamente, e levantou um dado de forma bem simples 

pedindo a cooperação e atitude da administração municipal, porque 

gostaria de ter feito essa discussão na semana passada, mas como a 

sessão foi até mais tarde não teve o tempo hábil; sobre a estrutura da 

Cassems disse que irá continuar discutindo, porque os servidores 

municipais e estaduais e as pessoas pagam seu plano de saúde, e 

precisam  ter cada vez melhor um serviço de atendimento; mas que 

agora irá falar do hospital municipal e da gestão da saúde como um 

todo, porque o prefeito, a administração precisa urgente ter coragem 

para abrir a discussão da regionalização da saúde no município, porque 

já se ouve falar disso pelo menos uns dez anos, que entra campanha e 

sai campanha e os pretensos candidatos que colocam o seu nome à 

disposição falam que vão discutir regionalização da saúde, que vão 

discutir a participação efetiva do governo do estado e isso não está 

acontecendo, já se vão oito meses e absolutamente nada foi aberto 

dessa discussão, e é preciso começar esse debate, porque o repasse que 
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o governo do estado passa para Naviraí, é irrisório em comparação aos 

demais municípios do estado, locais onde existe o hospital regional, 

locais onde são sedes de microrregião como Naviraí também é, estão 

deixando Naviraí muito atrás dos repasses, e falou que fez uma lista 

com as doze maiores cidades do estado e Naviraí é a quinta maior 

cidade do estado e perdeu para todas elas, por exemplo perdeu em 

repasse até para Mundo Novo com uma população de dezesseis mil 

habitantes, e é difícil acreditar, então deixa essa reflexão, Naviraí 

recebeu até terça-feira passada do governo do estado durante esse 

ano, oitocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e seis reais e oitenta e 

sete centavos, com a população estimada em aproximadamente 

cinquenta e dois mil habitantes, e daí tem Coxim com hospital regional 

recebeu três milhões e duzentos do governo do estado apenas, Nova 

Andradina com hospital regional e a mesma população de Naviraí, quatro 

milhões e seiscentos, Três Lagoas, quatro milhões e novecentos, 

Paranaíba com quarenta mil habitantes, dois milhões e setecentos, 

Corumbá, dois milhões e setecentos, Dourados obviamente muito maior, 

nove milhões, Ponta Porã com o hospital regional que foi conhecer, 

quinze milhões de reais, Bonito com dezenove mil habitantes, 

novecentos e vinte e nove mil reais, Mundo Novo, oitocentos e vinte e 

seis mil reais e Naviraí em último de todas essas citadas, então está 

faltando o dinheiro do estado que não está vindo para Naviraí, isso é 

dinheiro que pagamos em impostos que vai para o cofre do governo do 

estado e não está voltando para nossa saúde que estamos atendendo. 

Essa discussão precisar ser iniciada urgente e não é na conversa que irá 

resolver, é preciso ser de maneira formal, no contrato, por escrito, é 

preciso que esses repasses venham, Naviraí precisa ser tratada como 

polo regional como sempre é dita, porque em época de campanha vira 

polo regional, quando passa a campanha, Naviraí simplesmente é 

esquecida pelo governo do estado, e é isso que está cobrando aqui e 
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para que isso aconteça é preciso ter atitude de coragem e de firmeza, é 

preciso iniciar esse debate, chega de conversas e quem tem que fazer 

isso é o prefeito municipal, então faz esse pedido ao prefeito, porque 

todos que são ligados à saúde, e até quem não é já chegou à conclusão 

que tem que fazer essa discussão de forma madura, tem que impor 

nossas vontades e nossas necessidades ao governo do estado, ou então, 

teremos que esperar mais uma vez por uma campanha eleitoral, para 

falarem que Naviraí será polo regional e nada vai acontecer. 

  

Com a palavra o vereador Josias de Carvalho comentando que o prefeito 

esteve em Campo Grande na secretária de saúde cobrando, mas que a 

fala do vereador Júnior é pertinente, porque Naviraí não pode ficar 

assim e é preciso tomar uma atitude junto com o prefeito e regionalizar 

a saúde para tratar os munícipes a altura que merecem, e não fazer 

como o governador do PSDB quando trouxe a caravana da saúde, porque 

é paliativo.  

 

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

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio André 

Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que vai por mim e 

o Presidente assinado. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 
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 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


