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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 24a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/08/2017. 

 

 

 

Aos quinze 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 oito de agosto do ano de dois mil e dezessete, se 

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

C.I. nº 29/2017 do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, encaminhando 

os balancetes desta Casa de Leis do meses de junho e julho de 2017. O 

Senhor Presidente informou aos Senhores Vereadores que os 

balancetes encontram-se disponíveis na secretaria desta Casa. Ofício 

n° 183/2017/Naviraíprev do Senhor Moisés Bento da Silva Junior, 

Diretor Presidente, encaminhando balancete relativo ao mês de julho 

de 2017. O Senhor Presidente informou que o balancete do Naviraíprev 
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se encontra a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria desta 

Casa de Leis.  

C.I. nº 008/2017 de autoria do Excelentíssimo Vereador Ederson 

Dutra, solicitando leitura do Ofício 74 enviado pela Senhora Luzia 

Bianchi, diretora adjunta da Escola Estadual Antonio Fernandes de 

Naviraí, agradecendo ao vereador citado, pelos préstimos nos serviços 

de aterramento de uma fossa séptica, localizada no pátio da escola, 

ocorrida no início do mês de julho, oferecendo segurança aos docentes 

e discentes que transitam diariamente naquela área. 

 

Ofício n° 55/2017 – Fundação Cultural de Naviraí da Senhora 

Caroline Touro Beluque Eger, Superintendente da FCN, solicitando que 

seja concedido o uso da tribuna para falar do Projeto Ciranda 

Em´Arte, que tem por principal objetivo oferecer a comunidade 

naviraiense oficinas gratuitas em diversas modalidades.  

O Senhor Presidente informou que será quebrado o protocolo e a 

requerente fará o uso da tribuna antes da apresentação dos projetos. 

 

O Senhor Presidente convidou a Senhora Caroline Touro Beluque Eger 

para fazer uso da tribuna por dez minutos, que iniciou cumprimentando 

a todos e agradeceu pelo espaço cedido cujo objetivo é divulgar o 

Projeto Ciranda Em´Arte, que visa a formação cultural dos 

naviraienses, tanto das crianças quanto adolescentes e adultos, 

informando que estão oferecendo mais de oitocentas vagas nesses 

cursos gratuitos e que as inscrições estão abertas no Espaço Cultural 

Arandu, para as oficinas de balé, violão, artesanato, street dance, jazz, 

mídias sociais, grafite, arte circense, expressão e movimento, teatro e 

também pelo projeto Comboio Mágico; falando que esse projeto da 

Fundação Cultural de Naviraí vem principalmente para atender as 

demandas dos pais que não tem o que fazer com as crianças no contra 
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turno. Convidou todos edis para o lançamento do projeto que será 

realizado no dia 16/08 no Espaço Cultural Arandu, às dezenove horas. 

 

  
Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

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

do Município de Naviraí, a Semana de Valorização da Família e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria 

de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 

possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 13/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein e outros edis; que em súmula: Torna obrigatória a implementação 

de atividades com fïns educativos para reparar danos causados no 

ambiente escolar do Município de Naviraí e dá outras providências. Com 

a palavra o vereador autor falando que esse projeto tem a finalidade de 

trazer mais segurança para as escolas, professores e estudantes, no 

momento em que permite a revista do material escolar de todos, devido 

um episódio recente na cidade em que um aluno atingiu com uma faca o 

diretor da escola. Infelizmente nos dias atuais a cada dia que passa os 

estudantes está perdendo mais respeito pelos professores e pelas 

instituições de ensino, o respeito pela cultura da paz e se implanta em 

todos os ambientes da cidade e nas escolas não é diferente a cultura da 

violência, então é preciso resgatar os valores que existia no passado e 

cada dia mais está se perdendo através da divulgação da mídia da 

violência constante e qualquer cena violenta ou de derramamento de 
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sangue se torna uma banalidade de tanto que é colocado na mídia e isso 

tem repercutido dentro das escolas e os professores vivem com 

problemas de estresse, depressão, devido                                               

os constantes riscos que correm, e a lei tem a finalidade de punir de 

forma educacional o aluno que causar algum dano para a escola, com 

atividades extracurriculares voltada para o meio ambiente que se lucra 

de alguma forma e se compromissa nesse tipo de punição e até os 

próprios pais das crianças, porque nessa lei os pais vão participar dessa 

punição, então entende que é um projeto de lei de suma importância 

para que tenham mais segurança e uma educação melhor. 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 17/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 1.014,89m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 03-A da Quadra R, 

para a empresa Victor Soares Giordani – MEI, e dá outras 

providências. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 

possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 18/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 3.022,99m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 03 da Quadra R, 

para a empresa GS Transportes Ltda-ME, e dá outras providências. 
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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 23/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 3.107,36m², 

localizada no Distrito Industrial denominada Lote 03 da Quadra P, 

para a empresa Silva & Borges Ltda-ME, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

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

interno. 

 

Projeto de Lei nº 24/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 8.676,77m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 01 da Quadra V, 

para a empresa Metalcana Indústria e Comércio Ltda, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria 

de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para que 

possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 26/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 4.308,19m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 02 da Quadra Q, 

para a empresa Laercio Schwaab-EPP, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

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

interno. 

 

Projeto de Lei nº 29/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, com 

base no Decreto Municipal nº 69/2017 e Lei Federal nº 13.019/2014, 

com a FUNDAÇÃO PIO XII, e dá outras providências. O Senhor 

Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

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

interno. 

 

Projeto de Lei nº 31/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

súmula: Autoriza a doação de área de terras, medindo 3.003,35m², 

localizada no Distrito Industrial, denominada Lote 02 da Quadra W, 

para a empresa Salvador Cardoso – ME, e dá outras providências. O 

Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

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

interno. 

 

 

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções:  

 

 

Requerimento n° 134/2017 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; 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, 

requerendo informações sobre qual o prazo referente para o 
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cumprimento da Lei Municipal n° 1997/2016, Lei n°1998/2016 e da Lei 

n° 1999/2016, que autorizaram a transformação das ruas de sentido de 

mão dupla em mão única. Lembramos que, anteriormente, foi solicitado o 

cumprimento das referidas leis, entretanto, recentemente, algumas das 

vias citadas nas leis em questão foram demarcadas como se fossem de 

mão dupla.  O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora falando da sua preocupação com o tráfego intenso 

principalmente nas regiões de escolas quando as crianças chegam e 

saem das escolas, e muitas deveriam ser mão única por ser 

relativamente estreita, então solicita a prefeitura que se alinhe ao 

plano de um engenheiro de trânsito para que tudo funcione 

corretamente. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade.  

 

Requerimento n° 135/2017 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo as seguintes 

informações sobre: a) qual a atual demanda de pacientes por cirurgias a 

serem realizadas por otorrinolaringologistas; b) quantas cirurgias foram 

realizadas até o momento, desde a contratação dos médicos da área de 

otorrinolaringologia; c) quantas cirurgias, nessa especialidade, foram 

agendadas e não foram realizadas até o momento, e por quais motivos; 

d) a situação dos anestesistas que auxiliam os médicos nas cirurgias. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor que primeiramente agradeceu ao poder público pela contratação 

de médicos otorrinos que tanto foi cobrado ao município e o prefeito 

atendeu essa solicitação; mas fez um alerta a população que está sendo 

enganada, porque os problemas ainda não foram resolvidos, estão 

apenas fazendo consultas aqui e nenhuma cirurgia ainda, porque os 
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pacientes continuam sendo encaminhados para fazer as cirurgias em 

Dourados. O vereador Klein solicitou um aparte falando que os médicos 

foram contratados recentemente e devem estar preparados e 

capacitados para fazer cirurgias, mas acredita que teria que estruturar 

o hospital municipal para ter capacidade de realizar cirurgias de ouvido 

em Naviraí, essa é a sua preocupação. O vereador Josias solicitou um 

aparte parabenizando pela solicitação, porque o vereador não tem poder 

de execução, apenas poder de cobrança. A vereadora Cris Gradella 

solicitou um aparte falando que o hospital municipal tem capacidade 

técnica para realizar as cirurgias de otorrino sim, o que ela acha é que 

não tem instrumental e nem material para realizar as cirurgias, mas em 

termos de capacidade física estrutural e até de equipamentos quanto a 

isso não tem impedimento nenhum de realizar, cabe ao Edvan rever essa 

situação e inclusive com os anestesistas também, porque parece que 

está havendo algum impasse nessa situação e provê material e 

medicamento porque são cirurgias tecnicamente simples com uma taxa 

de ocupação hospitalar bem baixa, algumas cirurgias ambulatoriais e 

outras com um ou dois dias de internação, então são cirurgias com o 

custo baixo e já que investiu na contratação desses profissionais não 

adianta só realizar consultas, tem que realizar os procedimentos para 

realmente ser efetivo. Um aparte do vereador Ederson falando que já 

tem os profissionais, o hospital, todos os mecanismos, mas não tem os 

materiais para fazer as cirurgias, e já estamos em agosto, isso que 

dizer que está faltando planejamento, é necessário fazer uma licitação 

de emergência para comprar rápido esse material para realizar as 

cirurgias. O vereador Marcio agradeceu todas colaborações, e 

comentou que tudo isso é incompetência da atual administração e 

descaso com a saúde e a população de Naviraí; e também que o prefeito 

deveria mandar os anestesistas embora porque estão se recusando a 

dar anestesia enquanto não fizer um reajuste salarial, mas todos 
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ganham bem e em dia e estão aqui para trabalhar, e isso está causando 

revolta, então pede ao secretário de saúde que responda essa 

solicitação e pede atenção aos vereadores porque a população não pode 

ficar sendo humilhada como está. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 136/2017 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, requerendo a presença dos atuais gerentes 

municipais na tribuna do plenário da Câmara Municipal de Naviraí, com o 

comparecimento de um gerente a cada sessão ordinária, a partir do dia 

22 de agosto, na parte da manhã. A presente solicitação visa esclarecer 

aos cidadãos naviraienses sobre a atual situação enfrentada pelas 

várias pastas do Poder Executivo municipal, com a apresentação de 

relatórios sobre as dívidas, os recursos existentes e os projetos 

desenvolvidos por cada uma das gerências. Requer, ainda, a presença 

dos dois anestesistas do município, e que estes venham antes dos 

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

vereador Ederson falando que ele fez o adendo solicitando a presença 

dos anestesistas. Com a palavra o vereador Marcio falando que no inicio 

do ano fez essa solicitação e não recebeu nada, e já se passaram oito 

meses da administração, e agora espera que consigam demonstrar o que 

foi feito, o quanto deve e que coloque às claras à população a real 

situação. Um aparte do vereador Simon falando que as gerências não 

tem autonomia nenhuma e todas são dependentes da gerência de 

finanças porque tudo tem que passar pela mão do Clodomiro, ele sabe 

que tudo depende do financeiro, mas é uma gerência como as outras,  as 

outras gerências deveria ter autonomia, o  prefeito tem que fazer 

alguma coisa, porque não pode ficar a mercê de uma única pessoa e 

depender exclusivamente dela. O vereador Marcio falou que se for 
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preciso trazer os gerentes todo mês, irá trazer. Um aparte do 

vereador Ederson falando que está com medo do gerente de finanças 

de estar economizando, porque não pode economizar na saúde, na 

compra de remédios e na educação, se comprovar que está fazendo 

caixa é crime. O prefeito tem que tomar uma atitude e trabalhar pelo 

povo, para o povo. Um aparte da vereadora Cris Gradella lembrando que 

todo gerente através de decreto do prefeito é o ordenador de despesa 

da sua pasta, ele tem autonomia de comprar e de pagar o que ele quiser, 

passa pela gerência de finanças para uma mera controladoria e não é ele 

que determina o que vai pagar, porque quem é ordenador de despesa de 

cada pasta é o gerente. O vereador Marcio falou que presenciou o 

mandato da Cris Gradella quando ela foi gestora da saúde e enviou 

muitos pedidos, porque tinha muitos dependentes químicos internados e 

sempre liberava os ônibus aos domingos para as famílias fazer visita, 

então a Cris tinha o poder da caneta nas mãos e gerenciava sua pasta, 

mas a realidade hoje, é que isso não acontece mais. Então é bom fazer 

um desabafo aqui para a população poder entender, porque tem que ter 

gestão, tem que ter pulso e está faltando isso nessa administração, vai 

chegar uma hora que a população vai rebelar e vai ter que tirar como foi 

feito com o ex prefeito Luckenczuk, porque se tiver que tirar prefeito 

por incompetência, irão tirar, porque ele não pode se calar vendo 

crianças e mães sofrendo, sendo que tem dois médicos para fazer o que 

é preciso, mas que não podem, isso é revoltante. Um aparte do vereador 

Klein falando que dentro desse setor da saúde e vários outros setores 

da cidade na questão da administração municipal, sempre falou desde o 

seu primeiro mandato, que sempre compara a cidade a um avião ou navio, 

que tem um comandante ou piloto e quando é feito uma manobra errada 

ou não executa o seu trabalho direito, ou navio afunda ou o avião cai, e 

infelizmente na cidade também é assim, se o prefeito não trabalha de 

acordo com que a cidade necessita a cidade para, vai se afundando; e 
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tem o pode legislativo, executivo e o judiciário, que são independentes 

entre si, mas tem que trabalhar de forma harmônica; e a maior 

atribuição do legislativo é fazer as leis para serem executadas pelo 

poder executivo, fiscalizar o poder executivo e colaborar com a 

administração municipal no sentido de que as coisas andem, e é o que 

está o preocupando, porque estão legislando da melhor maneira possível, 

porque no primeiro momento deram um crédito ao prefeito porque 

estava começando uma gestão, mas existe um tempo suficiente para que 

as coisas possam andar, e a prefeitura ao invés de gastar o dinheiro que 

tem arrecadado em melhorias na qualidade de vida da população, 

começou a fazer um caixa para fazer aplicações e fazer investimentos 

apenas no ano que vem, e se realmente estiver fazendo isso é uma 

medida criminosa, porque o dinheiro público não é para ser feito 

investimentos em fundos financeiros, mas na qualidade de vida da 

população, aplicando na saúde, na segurança, na educação e no que for 

necessário. E falou do saudoso Sakae Kamitani, porque toda população 

se lembra dos discursos e objetivos muito claros que ele fazia na 

campanha, dizendo que a empresa privada trabalha e ganha dinheiro 

para ter lucro e o município arrecada os impostos para gastar com a 

população, então essa é a sua preocupação, se a prefeitura está 

trabalhando para fazer caixa, porque não tem obras com recursos 

próprios do município em andamento, tudo que está sendo feito são 

obras do governo estadual, então quer saber para onde está indo o 

dinheiro da arrecadação dos impostos, porque continuam sendo pagos. 

Então essa é uma preocupação que vai levantar, só está aguardando a 

resposta da solicitação que o vereador Fabiano tomou a iniciativa de 

requerer as contas do município, e assim que chegar irão tomar as 

providências que forem necessárias no sentido de que siga o que o vice 

prefeito Sakae dizia, que o dinheiro público tem que ser gasto com a 

população. Um aparte da vereadora Lourdes falando que quando se 
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trata de verbas de finanças do município, a reclamação é que não tem 

dinheiro, mas está sabendo que estão guardando o dinheiro para os 

projetos do ano que vem; e para titulo de conhecimento também ficou 

sabendo que as pessoas não estão procurando o REFIS, porque estão 

dizendo que não irão pagar enquanto não estão vendo para onde está 

indo o dinheiro da cidade, então o prefeito tem que começar agir 

rapidamente. Com a palavra o vereador Júnior falando que esse 

requerimento pede a presença dos gerentes para passar à população o 

que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são as metas, o 

que já tem sido feito, e é uma oportunidade de se expressarem; como 

disse o vereador Klein, que pode ser comparado a um navio, que tem o 

seu comandante que seria o prefeito, mas que tem também uma série de 

pessoas que fazem com que esse navio de fato cumpra a sua função de 

navegar, porque sozinho não dá para fazer nada, e um dos primeiros 

questionamentos feito ao prefeito foi perguntar se os gerentes tem 

autonomia, se eles podem decidir as pequenas coisas do dia a dia e 

fazer por conta própria, e no momento houve um descontentamento com 

a pergunta, mas a resposta foi sim; e assim como a vereadora Cris já foi 

gerente da administração, ele também já foi e eles eram ordenadores 

de despesas, e decidiam diante do orçamento o que tinha que vai fazer 

ou deixar de fazer, mas infelizmente o que vê hoje é uma total e 

completa falta de autonomia dos gerentes, assim não avança porque 

sempre chegam informações diferentes sobre o mesmo assunto, e isso 

é uma falta de respeito; quando precisam falar de um assunto do dia a 

dia de determinada pasta, poderia ser resolvido com um gerente do 

núcleo responsável, mas é necessário falar diretamente com o prefeito 

sobre o assunto, porque sem a palavra dele nada acontece, só ele que 

resolve. Mas o prefeito tem que ver que sozinho não dá para 

administrar, sozinho não dá para conduzir o navio, no máximo o que 

poderia conduzir seria um barquinho, mas um navio do tamanho da 
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prefeitura não dá para conduzir sozinho, e se o prefeito anseia 

administrar sozinho, está no lugar errado. E fez mais um alerta, falando 

que o regimento interno, a lei orgânica dá prazo para que os gerentes da 

prefeitura respondam os requerimentos e não tem um prazo sendo 

cumprido nas respostas e quando vem, foge pela tangente falando que 

farão na medida do possível, mas fazendo uma reflexão sobre tudo isso, 

chegou a conclusão de que quando vem as respostas, elas são baseadas 

no medo, porque o gerente tem mede de colocar no papel que vai fazer 

alguma coisa, sendo que não tem autonomia para fazer, mas assim não 

avança; e como falaram que nos seis primeiros meses seriam meses de 

adaptação, agora já estamos na metade do oitavo mês, já deu tempo 

para se adaptar e as coisas precisam acontecer, no momento não é 

possível enumerar sequer uma ação concreta dessa administração 

municipal, porque tudo que está sendo feito no município hoje é através 

do governo do estado, então é preciso ter uma atitude diferente, tem 

que confiar na capacidade da pessoa, tem que dar de fato autonomia aos 

gerentes para decidir as questões do dia a dia, tem que mudar o jeito 

de fazer gestão, não pode ser centralizador, senão vai entrar e sair 

gerente, trocar todas as pastas, mas não vai sair do lugar e quem sofre 

é a população mais carente que precisa mais dos serviços da prefeitura 

e que sejam bem prestados. Então está de olho, cobrando duramente 

dia a dia para que esse navio que não está sendo bem conduzido, possa a 

vir afundar, porque daí o prejuízo poderá ser bem maior para toda 

população. Com a palavra o vereador Josias falando que quando cobrava 

do prefeito da gestão passada, era no tocante de uma gestão 

centralizadora, e já foi provado que esse tipo de gestão não funciona 

em qualquer segmento da sociedade, muito menos na gestão municipal, 

porque tem que ser participativa e tem que ser estendido a confiança 

aos gerentes, para dar autonomia para que eles possam contribuir com 

as prestações de serviços dentro do município. Na gestão anterior 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 14 de 31 

 

 

SECRETARIA 

 

cobrava muito, porque até para trocar uma lâmpada tinha que passar 

pelo prefeito, e espera que não aconteça isso nessa gestão ou que tenha 

que fazer estudos para conseguir; e comentou que o prefeito tem que 

entender que os vereadores cobram muito, porque a população também 

cobra os vereadores o tempo todo, mas acredita que esse gestor é de 

extrema responsabilidade, que pode não estar rodando bem nesse 

momento, mas logo vai rodar, assim como foi com o saudoso Euclides, 

que tudo começou acontecer após um ano. Com a palavra a vereadora 

Cris Gradella falou que para complementar a fala do vereador Júnior 

sobre os gerentes serem realmente de fato o ordenador de despesa e 

acha que está faltando isso porque tem gerente que não sabe nem 

quanto tem na conta, e cobra do gerente de finanças que autorize 

algumas compras, mas não sabe com que recurso vai pagar, então está 

faltando gerente de fato assumir o papel de ordenador de despesa, e o 

Senhor Clodomiro em alguns momentos segura algumas situações porque 

o gerente não está se mostrando competente para o cargo e o prefeito 

tem que estar atento a isso. Com a palavra o vereador Simon falando 

que ouviu relatos de dois vereadores que foram gerentes na época do 

outro prefeito e que tinham autonomia, e já se ouve da população que o 

Léo Matos era melhor do que o Izauri, mas não é preciso trazer para a 

sessão esse tipo de debate, porque ele acha que a gestão do Léo foi 

boa, mas não vai ficar batendo nessa tecla, porque estão aqui para 

cobrar o prefeito atual, se as coisas vão dar certo igual foi com o Sr. 

Euclides, que Deus abençoe que dê, mas o momento que estamos vivendo 

aqui, é que o prefeito atual tem que sair na rua, ver os problemas de 

perto, tem que parar com essa gestão individualista e começar a ouvir 

os vereadores e começar a trabalhar de fato. Pela liderança o vereador 

Josias falou que se essa gestão estiver no caminho centralizador, está 

errada, porque isso acontecia no passado e ficava cobrando o tempo 

todo do prefeito, mas agora não vai ficar falando mal do prefeito 
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passado, porque ele perdeu as eleições e já foi embora daqui, só falou 

para fazer uma comparação, assim como também se referiu ao saudoso 

Euclides. Com a palavra o vereador Ederson falando que a comparação 

que o vereador Josias fez do saudoso Euclides com o Izauri foi injusta, 

porque na época do Senhor Euclides tinha remédios no começo do 

mandato e faziam cirurgias, e ele estava anos luz a frente de qualquer 

prefeito do Brasil. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 138/2017 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 

atualizadas sobre os atendimentos realizados nos Postos de Saúde do 

nosso município: a) considerados de urgência, e como é feita a triagem 

para esses atendimentos; b) como são encaminhados e locomovidos os 

pacientes considerados de emergência, que necessitam de atendimento 

no Hospital Municipal. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora falando que a razão desse requerimento é 

que nos PSF´s são só dez consultas diárias pra cada médico e agora 

também estão agendando as consultas toda segunda-feira para a 

semana inteira e espera que mudem essa forma de agendar porque 

ninguém sabe quando irá ficar doente. O vereador Simon solicitou um 

aparte e falou que no PSF do Harry Amorim, tem o Dr. Antonio Gomes, 

que é uma exceção a essa regra que existe no município, porque ele 

procura atender a todos que precisam, e só se escuta elogios da 

população ao atendimento que ele faz no referido bairro. A vereadora 

Lourdes aproveitou a oportunidade para agradecer ao Dr. Antonio e 

parabeniza-lo pela atitude, porque nos outros PSF´s isso não acontece. 

Com a palavra o vereador Júnior falando que compactua com a mesma 
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preocupação da vereadora Lourdes e disse que no começo de março a 

comissão de saúde presidida pela vereadora Cris Gradella, formada por 

ele e pela vereadora Lourdes, visitaram todas as unidades básica de 

saúde, emitiram um relatório se oito páginas relatando todos os 

problemas, desde os mais simples até o mais complexo como a falta de 

médico, por exemplo, que é o pior que pode acontecer num posto de 

saúde, e encaminharam para a gerência de saúde que na época era o Dr. 

Fabio, e receberam uma resposta de quatro linhas dizendo a mesma 

coisa que todos dizem que irão fazer na medida do possível. Então 

comentou que irão iniciar uma nova rodada de visitas nos PSF´s para ver 

o que realmente foi feito, mas acredita que nada. Disse também que o 

atual gestor da pasta o Senhor Edvan, está quase dois meses a frente 

da gerência e teoricamente estaria na fase de adaptação, só que ele não 

vai ter esse tempo, porque pegou um legado negativo de mais de seis 

meses de nenhuma ação concreta, absolutamente nenhuma, e está 

falando dessa necessidade de atenção com as unidades básicas de 

saúde, porque nos dias 21 e 22 de junho foi realizado pelo conselho de 

saúde a VI Conferência Municipal de Saúde, com a presença de alguns 

vereadores onde foi discutido as propostas, e recebeu o relatório dessa 

conferência com trinta propostas que foram tiradas, e metade fala de 

investimento nas unidades básicas de saúde. Aproveitou para 

parabenizar as equipes que estão nas unidades de saúde fazendo 

literalmente das tripas, coração, levando material de expediente de 

suas casas e várias unidades ficaram mais de cinco meses sem médico, 

então quando o vereador Simon falou da unidade do Harry Amorim que 

tem o médico Dr. Antonio que é referência, entende que o investimento 

das unidades básicas, que é o funcionamento de fato do PSF, desafoga o 

hospital municipal, porque se a pessoa é bem atendida no postinho não 

precisa ir ao hospital municipal, só irá se for emergência. Então espera 

que o novo gestor atente para isso, porque não adianta cobrar a unidade 
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de saúde se minimamente não estruturar, a equipe capacitada que tem 

dentro das unidades de saúde fica de mãos atadas sem conseguir fazer 

os procedimentos mais simples, por falta de estrutura. Um aparte do 

vereador Marcio falando que tem grandes profissionais médicos aqui, 

um exemplo é o Dr. Antonito que trabalha até hoje, o Dr. Antonio que 

tem feito um grande trabalho no PSF, mas muitas vezes não tem 

condições. O vereador Júnior disse que hoje muitas unidades básicas de 

saúde só estão de portas abertas por conta dos servidores que ali estão 

suprimindo com as necessidades, levando de suas casas. E já se 

passaram oito meses e nada foi feito, então está faltando gestão, deixa 

o seu reclame pedindo mais investimentos nas unidades de saúde porque 

é uma das formas viáveis de se resolver a maior dificuldade dessa 

gestão, que é o hospital municipal. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 139/2017 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado à Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, com providências para o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de Trânsito 

Municipal, requerendo informações a respeito de quais medidas já 

foram tomadas para atenderem a Indicação de n° 160/2015, elaborada 

pelo ex-vereador Dejalma Marques de Oliveira, popularmente conhecido 

como Gil do Táxi, que solicita o alargamento da Rua Ceará, no 

cruzamento da Avenida Amambai com a Rua Tiradentes. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador Claudio 

informando que essa rua passa em frente ao Senai, que é a Rua Ceará, 

uma rua larga, mas tem uma parte que se torna muito estreita e como 

tem comércio no local causa muitos transtornos aos moradores e 

também é muito perigoso, como já foi solicitado antes, espera que essa 
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gestão atenda e faça o que é preciso. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento n° 140/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Maria Telma de 

Oliveira Minari, Gerente de Assistência Social, requerendo que sejam 

prestadas as seguintes informações: 1. quais os programas que a 

Assistência Social disponibiliza para atender as famílias; 2. quantas 

famílias são atendidas e de que forma; 3. quais os critérios e 

procedimentos utilizados para a seleção dessas famílias; 4. qual o 

orçamento investido para atender essas famílias; 5. relatório detalhado 

sobre a totalidade das famílias cadastradas, serviços prestados e 

atividades desenvolvidas. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora Rosangela falando que fez esse requerimento 

porque ela e a população precisa saber quais são os programas e as 

prioridades que estão na assistência social, como são avaliadas, como é 

selecionado, quem são as pessoas que estão sendo atendidas, o que que 

o social tem para oferecer a população de Naviraí, porque ela está aqui 

para promover a qualidade de vida do povo, para informar a população o 

que tem disponível dentro da cidade para que usufrua, porque 

geralmente quem usufrui dos programas sociais é quem não precisa, 

então quer saber como é selecionado, porque é preciso fortalecer o 

canal entre os representantes e o povo que nos elegeu, então espera 

receber as informações detalhadas para saber realmente o que fala 

para população. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Indicação n° 153/2017 de autoria dos Vereadores Márcio André 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 
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endereçado Excelentíssimo senhor Junior Mochi, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, indicando que 

seja dada a celeridade necessária à aprovação do Projeto de Lei nº 

118/2016, de autoria do Deputado Estadual Professor Rinaldo, que 

"Isenta pessoas em processo de tratamento oncológico ou renal, 

obrigados a deslocamentos periódicos, do pagamento de pedágio nas 

rodovias." Com a palavra o vereador Marcio falando que está tramitando 

na assembleia legislativa a isenção da taxa de pedágio de pacientes 

crônicos, e está solicitando aceleração a esse processo na assembleia 

legislativa e que contemple não só Naviraí, mas todo o estado, porque 

tem muitos pacientes que vai e volta a Dourados e Campo Grande para 

fazer tratamento, e se a lei for aprovada o paciente cadastra o carro 

com laudos médicos na CCR e será isentando o paciente dessa taxa de 

cobrança do pedágio. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 154/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues e 

outros; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja feito um 

calçadão para pedestres na Avenida Campo Grande, no trecho entre os 

cruzamentos da Avenida Brasil e da Avenida Fátima do Sul. Com a 

palavra o vereador Eurides falando que fez essa solicitação a pedido 

dos moradores da região e espera ser atendido. Um aparte do vereador 

Claudio falando que já fez essa solicitação duas vezes no mandato 

anterior e uma vez nesse mandato, mais não fizeram nada até agora, e 

se faz necessário porque o movimento é intenso e com muitos 

caminhões estacionados naquela localidade, com as pessoas tendo que 

caminhar no meio da rua, a ponto de acontecer uma tragédia. Um aparte 

do vereador Josias parabenizando pela solicitação e comentando que 
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também já fez parte desse pedido muitas vezes na gestão anterior, que 

infelizmente pouco fez, então ele continua acreditando nessa gestão 

até que se prove o contrário, porque ele faz parte da engrenagem desta 

gestão, mas não tem o poder de execução, e infelizmente na atual 

circunstância pouco está acontecendo devido essa crise caótica que o 

País, Estado e munícipio passam. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 155/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja realizada a retirada 

de areia e lixo na Rua Palmira Passarini Perin, no bairro Jardim Paraíso. 

Com a palavra o vereador autor falando que no dia que solicitaram, ele 

ligou para o Adriano que o atendeu prontamente fazendo a coleta do 

lixo, mas como já havia feito deixou que entrasse na sessão para 

finalizar seu trabalho, e comentou que foi lançado um pacote de obras e 

essa rua provavelmente será asfaltada. O Senhor Presidente solicitou 

ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 156/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, Unilson Barreto Morales, Supervisor de 

Unidades, Sanesul , indicando que seja realizada a instalação do esgoto 

sanitário no prolongamento da rua Shakespeare, no Bairro Varjão. Com 

a palavra o vereador autor falando que um morador o procurou porque a 

vigilância sanitária o notificou para prestar esclarecimentos, sendo que 

o esgoto sanitário é obrigação da prefeitura, então ela tem que ser 

notificada porque ainda não fez, e é apenas uma extensão que poderia 
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ser feito e resolver os problemas dos moradores. O Senhor Presidente 

solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 157/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor José 

Orcírio Miranda dos Santos e ao Excelentíssimo Senhor Vander Luiz 

Santos Loubet, Deputados Federais do Estado de Mato Grosso do Sul, 

indicando que seja destinada uma Emenda Parlamentar para o município 

de Naviraí, para a aquisição de 220 (duzentos e vinte) data shows com 

as devidas instalações (telas para sua reprodução), para atender as 

escolas de rede municipal. Com a palavra o vereador autor comentando 

que recentemente receberam a visita da assessoria técnica do 

deputado federal Zeca do PT, grande companheiro, parceiro de Naviraí 

que tem atuado em suas emendas junto com o deputado federal Vander 

Loubet que já tem um histórico muito grande de emendas no município 

de Naviraí, e no dia em que receberam esses dois assessores para falar 

da agricultura familiar, para falar a respeito do abatedouro do 

assentamento juncal, a gerência de educação fez o pedido para 

aquisição dos aparelhos data show, e todos sabem que as escolas não 

possuem aparelhos em número suficiente e muitos professores da rede 

municipal, comprou o seu próprio equipamento para poder qualificar a 

aula que está sendo ministrada e poder melhorar a condição de ensino e 

aprendizagem dos alunos; e entende que por ser importante e que vai 

ajudar na estruturação da rede municipal, vai dar um resultado muito 

positivo e não sendo um valor excessivo, houve o compromisso por parte 

dos assessores técnicos que estiveram aqui, então estará encaminhando 

pessoalmente aos deputados Zeca e Vander e tem certeza que estarão 

atendendo de pronto pelo grau de importância que tem. Porque quando 

fala de estruturação, prestação de serviço com carinho, com amor, não 

podem se esquecer dos profissionais, professoras e cada servidor das 
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creches e escolas que se dedicam, porque quando um servidor traz 

alguma coisa de casa para complementar o que está faltando na escola, 

quando compra um equipamento seu e coloca no serviço, mais do que só o 

retorno financeiro, é dedicação, é carinho, é amor com que faz seu 

trabalho. Aproveitou para falar que está acompanhando desde o início a 

questão dos concursos públicos que foram realizados nos últimos anos, 

no concurso de 2011 que teve seu prazo expirado no final de 2014, o 

concurso de 2014 que foi prorrogado no início desse ano, e as 

convocações do concurso de 2016, que são os dois que estão vigentes; e 

aproveitou para relatar uma situação importante que é a convocação das 

professoras do concurso de 2016, e sabe que quem foi aprovado no 

concurso, quem estudou e se dedicou e se privou do convívio com a 

família e das festas e acabou conseguindo a aprovação desse concurso, 

tem o seu direito e esse direito precisa ser garantido. Outro ponto que 

precisa ser observado com carinho são as professoras contratadas que 

estão perdendo suas vagas por conta da chamada do concurso, e estão 

sendo tratadas com descaso, que só ficam sabendo através da 

professora que assumiu a vaga, a gerência de educação não teve sequer 

a sensibilidade, o respeito de tratar com essas pessoas, que são 

profissionais que estão na rede municipal há muitos anos, é preciso ter 

respeito com as pessoas, não podem ser tratadas assim como se fossem 

descartáveis, pessoas que muitas vezes dedicaram metade da sua vida 

ao serviço público mesmo na condição de contratada e que tentaram 

passar no concurso, e chega do dia pra noite sem qualquer comunicado 

anterior, sem planejamento, é preciso ter respeito. Todos sabem que 

muitos projetos pedagógicos são desenvolvidos pela gerência de 

educação ao longo dos últimos anos e muitos deles hoje não estão sendo 

mais desenvolvidos, e seria uma alternativa para ter o respeito por 

essas pessoas, porque muitas dessas pessoas são pais e mães, não tem 

de onde ter o recurso senão da sua contratação, essas pessoas 
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precisam ser valorizadas e pra isso precisa ter atenção, atenção 

individualizada, aqui todos lidam com a coisa pública, legislam de acordo 

com a coletividade, mas nesse caso específico é preciso ter o respeito e 

o tratamento individual, tem que verificar a situação de cada uma, o que 

de fato a administração pode fazer para amenizar esse impacto que 

está tendo, e espera que esse impacto negativo seja só esse fim de ano, 

porque no próximo ano tem a creche do Ipê e a câmara estará 

devolvendo recurso e espera que as obras sejam aceleradas, para que 

essa creche possa suprir um pouco essa demanda de creche que tem no 

município e também para poder ter mais pessoas empregadas, porque 

esse é um momento crítico, então é hora de tratar das pessoas. Fica 

sua solidariedade a essas professoras contratadas e que está atento. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento 

da mesma. 

 

Indicação n° 159/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein; 

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, indicando que seja feita a 

sinalização de trânsito e colocação de placas de identificação nas ruas 

do Bairro Vila Nova. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 20/2017 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado aos 

Senhores Fabiano dos Santos de Paula e Magda Duarte e equipe, 

apresentando nossos cordiais cumprimentos e congratulações pela 

realização do XIV Campeonato Brasileiro de Kyokushinkaikan Karatê. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Claudio falando que sabe a dificuldade que é organizar um evento e 
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esteve presente e viu o trabalho e o desempenho desenvolvido por essa 

equipe para organizar e parabenizou a todos que estiveram envolvidos 

nesse evento, e espera que nos próximos campeonatos de qualquer tipo 

de esporte, tenha mais empenho da gerência de esporte na divulgação 

em nossa cidade. Com a palavra a vereadora Rosangela falando que foi 

um grande evento, mas que poderiam ter ajudado mais, e que no ano que 

vem todos os vereadores estarão ajudando para receber o próximo 

evento, porque o Fabiano dos Santos, empresário e lutador, tem levado 

o nome de Naviraí para todos os lugares, por sua capacidade e 

competência e pelo esforço que tem feito, e essa moção é muito justa 

para toda equipe e para as pessoas que investiu através de patrocínio. 

Aproveitou para falar que irá pedir uma revitalização no poliesportivo, 

porque está faltando muita coisa, e estará solicitando aos deputados 

estaduais e federais para que ajude essa gestão a melhorar aquela 

estrutura. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado 

por unanimidade. 

 

Moção de Pesar n° 32/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

da Senhora Ana Paula Sampaio Fonseca, apresentando as nossas 

sinceras condolências, expressando toda a nossa tristeza e comoção 

pela perda dessa grande mulher, que faleceu no dia 09 de agosto do 

corrente ano. É valioso destacar a boa fama de filha, amiga, esposa, 

mãe e profissional, o que a engrandeceu durante toda a sua vida, 

firmando-se como um ser iluminado para todos que tiveram o prazer em 

conhecê-la. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 
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Moção de Pesar n° 33/2017 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis; expediente endereçado aos familiares do 

Senhor Gregório Lopes de Oliveira, apresentando as nossas 

condolências, pois é com grande emoção, saudade e unidos aos 

familiares e amigos que lembramos do Senhor Gregório Lopes de 

Oliveira que partiu no dia 04 de agosto de 2017, deixando um vazio 

naqueles que lhe eram próximos. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a leitura da 

Ordem do Dia. 

 

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. Foi apresentado o parecer da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável a aprovação do 

referido projeto, que colocado em discussão e em seguida em votação, 

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

primeira e única votação o referido projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 19/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

que em súmula: Denomina "Amélia Ferreira Moura" a Rua Projetada 1, do 

Bairro Parque Industrial. Foi apresentado o parecer da Comissão de 

Justiça, Legislação e Redação, favorável a aprovação do referido 

projeto, que colocado em discussão e em seguida em votação, foi 

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

primeira e única votação o referido projeto, que foi aprovado por 

unanimidade. 
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Projeto de Lei n° 20/2017 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; que em súmula: Dispõe sobre a alteração de nomes de ruas 

constantes da Planta Geral da Cidade de Naviraí-MS. Foi apresentado o 

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

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

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

colocado em primeira e única votação o referido projeto, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

 

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

passou para a tribuna. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando ao 

Senhor Presidente, aos nobres pares, pessoas presentes e ouvintes da 

rádio Cultura, comentando sobre os seis projetos que deram entrada na 

sessão de hoje fazendo a doação de área para seis empresas, então 

solicita o apoio desta casa no tocante aos projetos para analisar de uma 

forma rápida pelas comissões, para serem aprovados, para que as 

empresas possam se instalar, criar raízes e gerar empregos, porque 

constantemente tem sido confrontado e cobrado nas ruas pelas pessoas 

que querem trabalhar. Aproveitou para parabenizar o prefeito pelo 

empenho, ao Fernando do Desenvolvimento Econômico pelo esforço, pela 

seriedade e por entrar em contato com várias empresas, e que muitas 

outras virão para Naviraí, como uma fábrica de bicicleta de SC que está 
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bem adiantada a discussão, e é isso que o povo precisa, de emprego, e o 

que depender dele e de todos os vereadores vão conseguir, porque 

todos estão aqui cobrando essa gestão, e disse que acredita porque tem 

um prefeito sóbrio, discreto, que tem trabalhado muito, mostrando 

empenho, porque ninguém se elegeu para ver Naviraí estagnada, mesmo 

com muitos denigrindo a imagem dos vereadores. 

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou os 

presentes, Senhor Werli, rádio cidade e falou do seu projeto que foi 

aprovado hoje, que institui o dia municipal do ciclista no calendário, e já 

foi encaminhada cópia para a gerência de esportes da cidade para que 

nesse dia façam eventos destinados a incentivar o uso da bicicleta, a 

proteger o ciclista, a elaborar projetos no sentido de construir 

ciclovias na cidade, enfim fazer com que os ciclistas tenham o seu valor 

e que o façam com segurança. Falou também do projeto que deu entrada 

hoje tornando obrigatória a implementação de atividades com fins 

educativos para reparar danos causados no ambiente escolar do 

Município de Naviraí, e nesta lei no artigo 4º fica autorizado o gestor 

da escola providenciar a revista pessoal do material escolar, quando 

houver suspeita que o estudante esteja carregando algum objeto que 

coloque em risco a integridade física própria ou de terceiros, para que 

não tenhamos outros casos como o que aconteceu recentemente quando 

um estudante acabou esfaqueando um diretor da escola; então quando 

um estudante praticar algum dano na escola, no prédio ou em relação 

aos alunos e professores, que ele seja repreendido com advertências e 

seja obrigado a realizar atividades com fins educativos, que serão 

aplicados com a participação dos pais e responsáveis pelo aluno para que 

haja essa integração com a escola, alunos e família, para que possa 

haver paz e segurança nas escolas de nossa cidade. Falou também do 

projeto 11 de sua autoria que institui no calendário de Comemorações 
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Oficiais do Município de Naviraí, a Semana de Valorização da Família,  

essa semana já existe no calendário nacional e agora também quer que 

faça parte do calendário de eventos da nossa cidade, porque sabemos 

que a família é considerada a célula mater da sociedade, onde as 

famílias são fortes, a sociedade e a nação é forte, quando as famílias se 

desestruturam e enfraquecem, a sociedade e a nação também 

enfraquecem, e hoje estamos vivendo um momento em que as famílias 

estão passando por dificuldades, se desestruturando cada vez mais, e 

com a instituição dessa semana com a valorização da família, a 

prefeitura vai poder realizar ações educativas, com palestras, 

seminários, atividades culturais e lazer, com a participação do poder 

público, instituições, autoridades, entidades religiosas, educacionais e 

políticas, inclusive a câmara municipal deverá também anualmente 

realizar sessão solene homenageando pessoas, instituições e entidades 

e organizações que desenvolvam ações em prol da família, então é um 

projeto de suma importância para que possamos valorizar nossas 

famílias, torna-las fortes, porque só através da família que vamos coibir 

que nossas crianças e juventude se envolvam com o tráfico e uso de 

drogas. Esses são os projetos que ele deu entrada no dia de hoje, e 

estará sempre entrando com projetos que sejam de interesse da 

cidade, para que a população tenha melhor qualidade de vida. Agradeceu 

e desejou boa tarde a todos. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa, desejando bom dia a 

todos os ouvintes, as pessoas que se fazem presentes e aos vereadores, 

e iniciou desejando um feliz dia dos pais a todos os pais embora esteja 

meio atrasada, desejando que tenham dias melhores e que essa casa de 

leis está aqui para lutar por um dia melhor para os pais, para as mães e 

para as famílias, esse é o seu compromisso. Falou também da sua 

admiração pela equipe de esportes, que mesmo sem dinheiro está 
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fazendo a diferença e agradeceu pelo apoio destinado à academia no 

XIV Campeonato Brasileiro de Karatê que foi a nível nacional, onde 

recebemos em Naviraí o Chile e o Paraguai, e foi feito o máximo 

possível. Disse ainda que os vereadores e a equipe de esporte terão que 

se envolver mais, convidando a gerência de cultura, de educação, as 

escolas para torcer pelos nossos atletas, criar novamente o hábito das 

competições saudáveis entre as escolas, fazendo com que a população 

de Naviraí saía de dentro de casa para ver o que está acontecendo no 

município. E parabenizou mais uma vez a equipe do esporte, equipe do 

Shihan e os patrocinadores da cidade que investe na preparação do 

futuro desta sociedade. Comunicou que esteve em Dourados e 

presenciou a adesão da vereadora Daniela Haal, presidente da câmara 

de Dourados, que entrou na campanha na defesa da mulher, e informou 

que ela também entrou e estará aderindo nesta semana, a Campanha do 

Agosto Lilás, e fará um evento, que será um encontro de mulheres com 

o lema “Na defesa da mulher eu meto a colher”, porque a luta da mulher 

é a sua luta e é preciso conquistar mais, e estará fazendo reuniões, 

esclarecendo os direitos das mulheres e elencando o que ainda 

queremos enquanto o direito da mulher. A primeira reunião será sábado 

e estará enviando os convites para algumas mulheres e depois estará de 

bairro em bairro. Falou ainda que esteve em Campo Grande juntamente 

com a D. Lourdes, Fi da Paiol, a Telma Minari, gerente da assistência 

social, Ana Maria, Soares e mais algumas pessoas de Naviraí, em um 

Seminário de uma proposição do Geraldo Rezende, falando de uma nova 

mentalidade e práticas de como tratar o idoso, com vários palestrantes 

e em especial a deputada federal do Paraná Leandra Dal Ponte, que 

criou a casa de apoio ao idoso do Paraná, e viram muita coisa boa de 

outros estados que podem ser feitos em Naviraí, como a casa madura, 

um centro de apoio, até criar uma lei de captação de fundo para o idoso 

e depois descontar no imposto de renda, então temos toda a 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 30 de 31 

 

 

SECRETARIA 

 

possibilidade de montar um programa de criação de assistência ao 

idoso, porque segundo as estatísticas em 2.025 teremos trinta e dois 

milhões de idosos no Brasil e não estamos preparados para atender esse 

idoso, então é preciso capacitar a cidade, criar políticas públicas para 

atender os idosos. Comentou que conheceram a freira, Irmã Terezinha 

Tortelli, presidente nacional da pastoral do idoso, que muito contribuiu 

enriquecendo o conhecimento e esclarecendo a todos, e voltou com a 

cabeça mudada querendo fazer ações voltadas para o idoso tentando 

com a assistência social ver qual o melhor momento para criar essas 

políticas e criar estrutura para receber o envelhecido. Porque 

envelhecer não é sinônimo de feiura, de tristeza e de abandono, temos 

que ter garra e orgulho do envelhecimento por que vivemos uma vida 

bem vivida, e é isso que quer para a população de Naviraí. Então é 

preciso avançar e preparar nossa cidade para todas as idades, acabar 

com o preconceito, parar de agir com orgulho, porque a velhice hoje é 

democrática, vai atingir todos. Vida longa agrada a todos, mas a velhice 

assusta, então para não se assustar quer criar um fundo do idoso 

capitando de empresas e de pessoas físicas valores para ser depositado 

nesse fundo para atender melhor o idoso, e é preciso se encher de 

coragem e encarar esse desafio na busca de encontrar melhorias para a 

população que representa e que a elegeu e para toda a sociedade. 

Agradeceu e desejou boa semana a todos. 

 

 

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

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

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

o Presidente assinado. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

agosto do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


