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SECRETARIA 

 

 

ATA DA 25a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22/08/2017. 

 

 

 

Aos vinte e dois 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 as atas da 2ª Sessão 

Extraordinária do dia 04/07/2017, da 3ª Sessão Extraordinária do dia 

10/07/2017 e da 4ª Sessão Extraordinária do dia 14/07/2017 se 

encontram à disposição dos nobres pares na secretaria da Casa, e que a 

ata da 24ª Sessão Ordinária do dia quinze de agosto do ano de dois mil 

e dezessete, também está à disposição dos nobres pares na secretaria 

da Casa. Foi lido requerimento do Senhor José Aparecido Pereira dos 

Santos, brasileiro, solteiro RG 001.308.383 SEJUSP/MS, CPF 

886.150.491-49, Especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela 

UFGD, Especializando em Ensino de Sociologia no Ensino Médio pela 

EaD/UFGD, Bacharel em Ciência e Práticas Jurídicas pela UEMS e 
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Licenciado em Ciências Sociais pela UFMS, com domicílio fixado na 

Avenida Glória de Dourados nº 1.035 – centro, solicitando o uso da 

Tribuna por 10 minutos, para debater Projeto de Proposta de Emenda à 

Lei Orgânica a ser apresentado na presente Sessão Ordinária. O 

Senhor presidente informou que o requerente fará o uso da tribuna 

nesta sessão ordinária por 10 minutos. 

 

  
Apresentação dos Projetos 

 

 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2017 de autoria do Vereador 

Cláudio Cezar Paulino da Silva e outros Edis; que em súmula: Altera a 

redação do caput do art. 29 da Lei Orgânica do Município de Naviraí. O 

vereador Claudio solicitou a palavra cumprimentando a todos e 

informando que esse projeto tem a finalidade de acabar com o recesso 

dos vereadores do mês de julho, sendo desnecessário porque eles não 

param de trabalhar. 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° 142/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Astolfo Carlos 

Mendes, Gerente de Meio Ambiente, requerendo relatório detalhado 
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sobre: a) as atividades e ações realizadas por esta gerência, desde 1º 

de janeiro de 2017 até a presente data; b) o calendário anual e os 

serviços prestados para a população por meio desta gerência; c) o valor 

do orçamento anual destinado a essa gerência; d) o número de 

funcionários que esta gerência possui, para prestação de serviços aos 

munícipes. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora que cumprimentou a todos e falou que fez essa 

solicitação para que toda população possa se envolver mais, saber o que 

estão fazendo para participar mais e cobrar menos; sobre o calendário 

quer saber se já tem algum evento marcado, para que as pessoas 

possam se envolver nos referidos eventos, quer saber também se a 

gerência tem dinheiro, porque se tiver, tem que ter ações sempre 

voltada para comunidade buscando valorizar o meio ambiente; e sobre o 

número de funcionários que esta gerência possui, porque senão só irá 

pagar funcionários e não terão ações. O vereador Marcio solicitou um 

aparte e parabenizou a vereadora pela solicitação de profunda 

sabedoria, porque vai de anseio com a população e disse que não serve 

só para a pasta do meio ambiente, porque a partir da semana que vem 

todos os gerentes que foram convocados pela casa, que serão três por 

sessão, essas perguntas servirão para todos os gerentes para que 

respondam para a sociedade como andam suas pastas. A vereadora 

Rosangela comentou que é abordada por vários eleitores sobre a 

questão das podas das árvores, e informou que não está na pasta do 

meio ambiente a equipe de poda de árvores e sim na pasta de serviços 

urbanos, por isso quer as explicações necessárias nesse requerimento 

para que a população saiba quais são as funções que a gerência do meio 

ambiente desenvolve no município. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade.  
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O Senhor presidente agradeceu a presença do ex prefeito de Fátima 

de Sul, Senhor Júnior Vasconcelos, Coordenador Regional do Governo 

Azambuja; do ex vereador e presidente Jaime Dutra, e de todos os 

presentes. 

 

Requerimento n° 143/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias 

Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Caroline Touro 

Beluque Eger, Superintendente da Fundação Cultural, requerendo que 

seja informado o calendário referente às atividades culturais que serão 

realizadas no Município de Naviraí, no exercício de 2017. Considerando 

o orçamento previsto no Plano Plurianual do município, gostaríamos de 

nos inteirar sobre qual o percentual do referido orçamento foi 

destinado a essa gerência e quais os investimentos que foram efetuados 

pela mesma, de forma detalhada, até o presente momento. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora falando que 

esse requerimento também é para clarear as informações para a 

população, porque muitas vezes foi abordada com perguntas se terá o 

desfile sete de setembro e não sabe responder, mas se tiver um 

calendário de atividades, estaria divulgando para toda sociedade o que 

realmente irá acontecer, para que todos possam participar. Um aparte 

do vereador Klein falando que recentemente teve dificuldade de saber 

quais os eventos oficiais do município e se dirigiu a assessora de 

gabinete do prefeito solicitando esse calendário das atividades, mas 

infelizmente as gerências não têm e isso é uma desorganização muito 

grande, então esse requerimento veio em boa hora e vem de encontro 

com a necessidade do município, e espera que agilize, porque têm datas 

que tem que constar no calendário oficial, como o dia do ciclista, a 

exposição, sete de setembro e muitas outras, para que a população 

fique realmente sabendo, e é importante que exista o calendário das 
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atividades por gerência e que seja reunido no gabinete do prefeito e se 

publique para toda cidade de forma oficial. Um aparte do vereador 

Marcio falando ser de suma importância a colocação do vereador Klein, 

porque tem um calendário no estado que engloba todos os municípios e 

tem que informar, e no governo tem uma agenda e é preciso o 

governador e os deputados se organizarem para poder comparecer nos 

eventos festivos da cidade, mas espera que logo fique organizado e 

encaminhe esse calendário para a câmara. Um aparte do vereador 

Claudio falando que não poderia ficar de fora dessa discussão, porque 

há muito tempo que Naviraí não tem esse planejamento de calendário de 

festas e eventos da cidade e as pessoas de outros municípios deixam de 

comparecer e fomentar os eventos porque não puderam se programar, 

então espera que essa administração faça o planejamento para 2018 e 

que todos os setores já lancem em janeiro esse calendário de eventos, 

para que Naviraí volte a ser a cidade alegre de antigamente. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Requerimento n° 145/2017 de autoria dos Vereadores Antônio Carlos 

Klein e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de Desenvolvimento 

Econômico, requerendo : 1) O Plano de Desenvolvimento Econômico para 

o Município de Naviraí; 2) relatório dos benefícios e incentivos 

existentes para a instalação de novas empresas e indústrias no 

município; 3) relatório dos benefícios e incentivos existentes para as 

empresas e indústrias locais, já instaladas e em funcionamento. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra Klein 

cumprimentando a todos e falou que até o momento não sabe se existe 

um plano de desenvolvimento econômico da cidade. Um aparte do 

vereador Júnior que cumprimentou a todos e falou que depois da última 
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discussão sobre esse assunto que na ocasião falava do comércio, foi se 

informar a respeito desse planejamento e de investimento, e não houve 

de fato a confecção do plano de desenvolvimento, mas houveram 

oficinas realizadas em diversos setores da sociedade para tratar da 

questão do desenvolvimento econômico, um plano de desenvolvimento 

sustentável local foi feito, primeira fase com oficinas e relatórios, mas 

agora a administração precisa pegar essa base que foi feita e dar 

sequência com base nos anseios da sociedade que foi expressa através 

das oficinas e elaborar o plano de fato. O vereador Klein falou que 

solicitou o plano para um gerente algum tempo na prefeitura e não 

existia esse plano, quando mudou a gerência e passou a ser a Valdenice 

ela começou a organizar a gerência de desenvolvimento econômico, onde 

fez os levantamentos, as oficinas e no momento que teria que fazer o 

planejamento para os próximos quatro anos da administração, houve a 

mudança e ela não foi aproveitada no serviço da nova administração, e 

não foi aproveitado esse trabalho que começou na gestão anterior e 

pelo que sabe até agora não existe o plano de desenvolvimento 

econômico do nosso município. Então é necessário que se faça com 

urgência, porque na vida é preciso trabalhar sempre com planejamento, 

porque se não tem, nada se realiza. E esse requerimento vai um pouco 

além, porque está solicitando o relatório dos incentivos que existe para 

a instalação de novas indústrias e empresas na cidade, porque se o 

vereador for questionado por um empresário de qualquer estado que 

queira vir a se instalar em Naviraí, vão querer saber quais são os 

benefícios que o município dá para uma empresa vir para Naviraí e ele 

diz que não sabe informar e acredita que nenhum vereador saiba. Um 

aparte do vereador Josias falando que o planejamento trás eficácia e 

certo controle na administração e ajuda os vereadores no que tange na 

fiscalização do que foi doado para as empresas, e é evidente que o 

prefeito tem feito vários convites para as empresas estarem se 
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instalando aqui, recentemente tem a Teston que vai gerar cento e 

cinquenta empregos, com a montagem de basculante que servem as 

indústrias de açúcar e álcool, e estão analisando os outros projetos que 

chegaram; realmente é importante essa cobrança para quando o 

vereador estiver fora do estado, vai poder transmitir essas 

contribuições que o município pode fazer na valorização de quem se 

instalar dentro do nosso município. O vereador Klein disse que é 

necessário que saibam quais são os incentivos e os benefícios que o 

município dá para a instalação de novas indústrias e empresas, e que 

esteja documentado no papel, porque não podem dar uma informação 

que depois não se realiza e também quais os benefícios e incentivos 

para as empresas que já existem na cidade, porque tem uma 

preocupação muito grande com os empresários locais, que estão 

trabalhando com dificuldades e que estão produzindo, gerando renda 

para município. Um aparte do vereador Simon falando que é importante 

que venham empresas porque Naviraí realmente precisa e todos sabem, 

mas também se preocupa com a situação do comércio local hoje, e 

espera que se faça um planejamento para ajudar dos que estão aqui, 

porque as baixas estão aumentando e grandes empresas estão 

fechando, como a Crisnavi que era uma fábrica de roupas e empregava 

sessenta funcionários, depois foi para trinta, depois pra vinte e agora 

fechou, e são várias que estão passando por esse momento, então é 

fundamental um planejamento das já instaladas. O vereador Klein 

agradeceu e disse que realmente é uma situação muito preocupante em 

Naviraí com o fechamento das empresas locais, que não estão 

conseguindo ir pra frente, então é preciso que exista um planejamento, 

incentivos e benefícios para que possam estimular os comerciantes 

locais, para manter-se e crescer para que as coisas possam andar. 

Comentou ainda que irá se informar melhor porque ficou sabendo que 

corre o risco de perder mais uma indústria que está instalada em 
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Naviraí, em razão de uma burocracia no conselho do desenvolvimento 

econômico em relação à liberação de possibilidade de financiamento, 

então é preciso verificar, porque será o cúmulo se perder por algum 

entrave burocrático da referida gerência, a perda de uma indústria que 

com muitos empregos ou pouco, mas que está funcionando e gerando 

renda para o município, e tem até convite de Campo Grande que uma 

empresa saia daqui e vai se instalar pra lá, porque está encontrando 

problemas junto à administração para que possa obter financiamentos 

da rede bancária para ampliar sua produção. Então essa é uma 

preocupação de todos os vereadores, porque é preciso tornar Naviraí 

polo de alguma coisa e que falou em uma reunião em que os vereadores e 

o presidente da assembleia legislativa estavam presentes, que Naviraí é 

considerada um polo, mas apenas polo geográfico porque está muito bem 

situada, está no maior entroncamento rodoviário do Mercosul, e todos 

que saem da Bolívia para irem aos portos do sul do país, passam por 

Naviraí e quem sai de Assunção para ir para São Paulo, passa por 

Naviraí, mas além de ser polo rodoviário por ser uma questão 

geográfica, não é polo de mais nada, não é nem da saúde porque não tem 

um hospital regional, apesar que existe a promessa do governador e 

espera que o coordenador do governo que está presente, leve esse 

reclame das pessoas de Naviraí para que o governador cumpre a 

promessa que fez em campanha, de que iria regionalizar a saúde em 

Naviraí e até agora não houve nenhum trabalho nesse sentido e todos 

sabem que a saúde é um problema sério, então pede ao coordenador do 

governador que está aqui presente, que leve essa mensagem ao 

governador para que cumpra a promessa, porque é uma necessidade a 

regionalização do hospital em Naviraí. Comentou ainda que não é um polo 

industrial e nem comercial e que deveria ser por estar situada numa 

região de fronteira muito bem localizada e deveria pelo menos ser um 

polo comercial, por isso faz essa cobrança ao prefeito e ao 
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desenvolvimento econômico, tem que ter estímulos para o comércio, 

para as indústrias, para instalação e crescimento das que aqui estão, 

para que possam ter preços competitivos para atrair as pessoas de 

Itaquiraí, Juti, Ivinhema, para comprar aqui ao invés do Paraguai e é 

possível fazer isso se tiver um comércio de qualidade, forte, pujante, 

então é preciso o comércio estar fortalecido, estimulado para que 

realmente tenha forma de atrair os consumidores da nossa cidade e da 

região, onde irá gerar renda para todos e é o que precisa. Existem três 

pontos cruciais hoje que demanda cuidados da administração pública, 

que é a saúde, a geração de empregos e a segurança que está um caos, 

então é preciso trabalhar em cima dessas três metas que é a 

necessidade. Com a palavra o vereador Júnior falando que o 

desenvolvimento é uma preocupação de todos os vereadores desta casa 

de leis, e não poderia deixar de falar da angústia que tem passado aqui, 

porque os questionamentos que recebe, aflige obviamente também a 

toda população do município, da qual é o representante nesta casa e 

busca fazer da melhor forma possível diante da sua capacidade 

intelectual e diante das prerrogativas que é outorgada por lei, e falou 

que acompanhou na campanha eleitoral com o slogan “a retomada do 

desenvolvimento” e cada um que houve com certeza mentaliza uma série 

de situações que deve acontecer ou que precisa acontecer para que 

esse desenvolvimento de fato seja retomado, e particularmente ele 

separou três situações que precisa ser compartilhada e a primeira é que 

quando fala de desenvolvimento, fala da geração de emprego, geração 

de renda, o dinheiro precisa circular na cidade e precisa criar condições 

para que aconteça de fato, seja com fomento ao comércio, com atração 

de novas indústrias ou fábricas, seja com estímulos àquelas que já estão 

instaladas aqui no município, mas para que tudo isso aconteça é 

necessário que haja um processo de desburocratização. E hoje o que vê 

é um gerente de desenvolvimento, Senhor Fernando Kamitani, correndo 
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para cima e para baixo com muita disposição para fazer, mas não 

enxerga mais nenhuma outra ação, e enquanto a administração não tiver 

a consciência de que cada gerência faz parte de um todo e que a 

retomada do desenvolvimento precisa ser pelo todo, não só do gerente 

de desenvolvimento, porque não adianta nada correr atrás de empresas 

e chegar aqui, enroscar na gerência de receita, na gerência de obras, 

porque não existe uma ação coordenada, planejada e conjunta 

principalmente, cada um está caminhando pelo seu lado. O vereador 

Simon solicitou um aparte e falou que da parte da receita a 

burocratização é maior ainda e está indo tudo na contramão do foi 

falado, estão fazendo de tudo para dificultar e não sabe se isso é falta 

de experiência ou se alguém está fazendo isso para realmente 

dificultar, e já foi feita uma reunião com os contadores da cidade e com 

o prefeito, mas não melhorou nada, os contadores disseram que ninguém 

está conseguindo abrir uma empresa em Naviraí devido a 

burocratização. Um aparte da vereadora Lourdes comentando que uma 

pessoa para aproveitar o REFIS, foi pagar o IPTU que estava há dois 

anos sem pagar e não conseguiu pagar porque não tinha o comprovante 

de residência, sendo que o próprio IPTU é o atestado de residência. O 

vereador Júnior falou que não se julga o dono da verdade, seja falando 

num tom mais brando ou mais exaltado, fala com toda humildade do que 

está vendo no dia a dia, do esforço que as pessoas tem feito para 

manter seu negócio aberto, ainda bem que o brasileiro tem espírito 

empreendedor, é extremamente criativo e cada ano existe um tipo de 

comércio diferente que nunca ninguém tinha pensado e é preciso 

aproveitar o que tem de bom; enquanto a administração pública não 

entender que para alcançar o desenvolvimento econômico é preciso de 

um conjunto de ações integradas, não é só o gerente do 

desenvolvimento econômico correr atrás de empresa e tentar 

convencer e quase implorar para as empresas virem se instalar em 
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Naviraí, isso não basta. Um aparte do vereador Marcio falando que 

todos os vereadores tem consciência disso e sabe da dificuldade de se 

abrir uma empresa em Naviraí, muitos contadores também o 

procuraram, assim como os empresários e os construtores civil pediram 

uma solução na gerência de obras, porque está tudo parado, estão 

pedindo socorro e até agora não foram atendidos, então está na hora do 

prefeito administrar por um todo, que uma pasta tem que ser integrada 

com a outra e a única pasta que está mandando hoje no município é do 

primeiro ministro, e quem não sabe quem é o primeiro ministro, é o 

gerente de finanças que está mandando em tudo. Um aparte do 

vereador Fabiano que cumprimentou a todos e falou que o problema da 

pasta da gerência de obras, é o estudo, porque tudo a gerente tem que 

estudar, e assim tudo fica empacado. Sobre a gerência de receitas, 

informou que o cidadão que parcelar, ele é obrigado a pagar a primeira 

parcela para que liberem o carnê e isso está acontecendo desde que o 

REFIS foi aprovado. O vereador Júnior falou que fica o alerta, que as 

gerências dos municípios precisa entender que tem que ter ação 

integrada, que a prefeitura é um todo, e citou o representante do 

governo do estado, Júnior Vasconcelos que entende muito bem isso, e 

sabe que se tiver ação integrada do município em parceria com o 

governo do estado, será possível fazer de fato essa retomada do 

desenvolvimento; e comentou que tem um setor que está de vento em 

popa e na contramão de tudo o que está cobrando aqui, que é o setor de 

fiscalização, de obras, vigilância sanitária, receita, que está com 

extremo rigor e já recebeu inúmeras reclamações principalmente na 

forma como se trata o cidadão, o contribuinte e por vezes até o 

servidor público porque fiscalizam os órgãos públicos, mas tem que 

entender que o momento é de crise, não está querendo que a 

fiscalização passe a mão na cabeça de ninguém não, não está querendo 

que a prefeitura desrespeite a legislação vigente, não é isso, mas é 
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tratar com bom senso, com respeito e pensando sempre na retomada do 

desenvolvimento. Com a palavra o vereador Josias enaltecendo o 

requerimento e as palavras do vereador Júnior falando que entendeu o 

recado e acredita que a assessoria do prefeito também entendeu, 

porque de fato devido tanta burocracia acaba o interesse de se instalar 

aqui, e a questão de que as empresas estão fechando não é só no 

governo do Izauri, desde o governo do Zelmo já estava fechando várias 

empresas e do Léo muito mais, mas agora algumas empresas já estão 

para se instalar aqui com incentivos do prefeito, que irá gerar vários 

empregos, e estão se instalando porque acreditam no município e na 

administração, porque o prefeito está se empenhando, e os projetos 

estão sendo analisados, onde já detectaram falta de alguns documentos 

e já cobraram ao secretário do prefeito para que providencie através 

das empresas, para que a tramitação possa ter agilidade e o projeto ser 

aprovado para que as empresas se instalem, porque a população quer 

trabalho. O vereador Klein solicitou a palavra pela liderança do PV, 

falando que sempre foi do princípio do pensamento de que quando 

existe a crise mais tem que produzir, porque não paga a conta pensando 

na dívida e cruzando os braços, pagam as contas produzindo para 

arrecadar dinheiro para poder pagar, e isso é um princípio da psicologia 

que quando está em uma situação muito difícil não adianta chorar e 

perder o sono tem que trabalhar, tem que produzir mais, e no município 

é a mesma coisa, existe uma crise nacional, mas aqui em Naviraí é mais 

acentuada do que nos municípios da região, e Naviraí tem que se 

transformar em cidade polo mesmo e não só geográfico, e para isso tem 

que haver o estímulo da administração municipal no sentido que o 

comércio se fortaleça e que crie alternativas para atrair os 

consumidores, e comentou que o que o vereador Júnior disse que tudo 

faz parte de um conjunto de gerências está certo, tem que trabalhar 

de forma integrada. Aproveitou para solicitar ao presidente que cobre 
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das comissões agilidade no andamento do plano diretor que está nessa 

casa algum tempo, é preciso decidir essa questão, aprovar com emendas 

ou não, mas tem que aprovar para que a gerência de obras possa 

trabalhar, porque sem o plano diretor fica amarrada, e é preciso para 

que a cidade possa caminhar dentro de uma linha de desenvolvimento 

que possa agradar toda população e tornar Naviraí uma cidade boa para 

todos não só para hoje, ou amanhã, mas para daqui dez anos, trinta 

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

unanimidade.  

 

Requerimento n° 146/2017 de autoria da Comissão de Educação, 

Saúde e Assistência Social e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de 

Saúde, para a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de 

Educação e Cultura, para a Senhora Cleusa Maria Sarturi Pereira, 

Coordenadora Regional de Educação de Naviraí e para a Senhora 

Fernanda de Souza San Martin, Coordenadora do Centro Odontológico 

de Naviraí, requerendo informações sobre o atendimento odontológico 

realizado nas Escolas Municipais e Estaduais, relatando: a) quais escolas 

possuem o consultório odontológico em suas instalações; b) quem são os 

profissionais responsáveis pelos atendimentos; c) a quantidade de 

alunos atendidos diariamente e mensalmente; d) os dias da semana e os 

horários em que são realizados os respectivos atendimentos; e) quais 

são os tratamentos ofertados. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra vereadora Lourdes falando que fizeram esse 

requerimento devido alguns comentários de pessoas reclamando que em 

algumas escolas está havendo problemas com o atendimento, então 

estão solicitando um relatório detalhado a respeito do trabalho 

odontológico nas escolas municipais e estaduais. Um aparte do vereador 
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Marcio comentando que na Escola Marechal Rondon tem um equipo 

odontológico parado, então é bom a comissão ver essa situação porque o 

equipo está abandonado e sem uso há muito tempo. Um aparte do 

vereador Claudio informando que na Escola Marechal tem novecentos 

alunos e um consultório e muitas reclamações sobre o horário de 

atendimento, que ninguém sabe, então vão esperar essas informações 

para que funcione plenamente e atenda os alunos no período certo. A 

vereadora Lourdes comentou que não entende porque o consultório 

odontológico da escola Marechal está parado, sendo que deveria ter um 

profissional habilitado responsável por ele, e que espera também 

receber informações a respeito disso. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Requerimento n° 147/2017 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; 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 um relatório contendo, de forma detalhada, o total das 

multas aplicadas pelo Departamento de Trânsito, do ano de 2016 até a 

presente data, e como está sendo aplicado o dinheiro arrecadado por 

essas penalidades. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que as multas aplicadas tem que ter 

um destino e segundo a lei é para sinalização de trânsito, recapeamento 

e outros, então está requerendo informações para saber em que está 

sendo aplicado esse dinheiro das multas que são muitas, porque os 

quebra-molas estão sem pinturas e as ruas estão cheias de buracos, e 

pela forma que está sendo conduzida essa aplicação de multas é 

somente para arrecadar, porque não tem um trabalho de 

conscientização de trânsito, então solicita ao gerente de trânsito o 

destino do dinheiro que é arrecadado das multas. Comentou sobre as 
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reclamações dos motoristas de que o policiamento fica escondido atrás 

das árvores, dos postes e quando são percebidos já vem multa, e em sua 

opinião é vergonhoso. Falou que solicitou orientações ao jurídico, se 

podem regulamentar essas aplicações de multas e o entendimento é sim, 

porque as multas retornam ao município, então é de competência do 

vereador e estão fazendo estudos para entrar com um projeto de lei, 

para ver de que forma essas multas podem ser aplicadas. O Senhor 

Presidente colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade.  

 

Requerimento n° 148/2017 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, requerendo que seja 

encaminhado a esta Casa de Leis um Plano de Expansão da Rede de 

Esgoto no Município de Naviraí, de acordo com o Plano de Investimento 

apresentado pela SANESUL, para a renovação da concessão do serviço 

de água e esgoto do município. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Junior falando que no ano passado 

os vereadores que estavam aqui participaram diretamente das 

discussões intensamente da renovação da concessão da Sanesul em duas 

frentes, uma frente que lidava com as obras de infraestrutura que 

foram compactuadas e é extracontratual, não está no papel, foi uma 

pactuação realizada com o governo do estado e boa parte que se 

pactuou, estão vendo acontecer, que é o asfalto novo, obras de 

drenagem que está acontecendo em Naviraí, é fruto da pactuação da 

renovação da concessão da Sanesul, a outra frente que discutia os 

planos de investimentos em rede de água e esgoto, que consta no 

contrato, algo em torno na ordem de cento e vinte milhões de reais para 

serem aplicados ao longo dos trinta anos; disse que correndo o risco das 

prioridades serem estabelecidas anualmente ou a cada gestão, porque 
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são várias gestões que vão passar, e pode acabar se invertendo a ordem 

real de importância de acordo com o entendimento de cada gestor, 

acredita que é preciso um planejamento, porque quem deve ditar os 

caminhos é a prefeitura e não a critério da cabeça do gestor ou da 

secretária de obras, é preciso chamar a Sanesul, o legislativo, 

representantes das entidades, principalmente as associações de 

moradores, como o bairro Ipê que tem essa necessidade inclusive, tem a 

estação de esgoto da Sanesul dentro do bairro praticamente e ainda 

não tem o esgoto, já passou o asfalto então agora consegue discutir a 

implantação da rede de esgoto, e isso precisa ser feito de forma 

conjunta, é só fazer um planejamento que não seja para os próximos 

trinta anos, mas que sejam nos próximos quinze anos, começando pelos 

bairros mais antigos, porque as fossas obviamente estão mais 

saturadas, porque sabe que tem gente que tem que mandar limpar a 

fossa a cada dois meses ou uma vez por mês e não aguentam porque são 

cento e cinquenta reais por limpeza, e o sistema de esgoto significa 

saúde, então é preciso ter mais atenção e para não fazer de qualquer 

jeito, tem que sentar junto, fazer um planejamento, estabelecer, 

entregar para Sanesul e para o governo do estado e falar qual a 

sequência a seguir, obviamente que não é algo engessado, pode ser 

discutido diante de alguma necessidade urgente que surja, mas precisa 

ter um norte, um planejamento, para aproveitar a nossa parte na 

concessão que é benefício para a cidade e direcionar esse investimento. 

O Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade.  

 

Requerimento n° 149/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e Cultura, requerendo 
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que seja formada comissão organizadora e, após, que seja 

disponibilizada toda a estrutura necessária para a realização da 

Conferência Intermunicipal de Educação, como forma de cumprimento 

do previsto no Plano Nacional de Educação, que prevê, no ano de 2017, a 

realização de tais conferências como forma de análise dos Planos 

vigentes, a fim de avaliar os avanços e as metas priorizadas a serem 

ainda atingidas pelos municípios. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor falando que acompanha a 

realização das conferências municipais já algum tempo, entende que as 

conferências, sejam de que área for, é espaço democrático de debate 

onde dá oportunidade a toda sociedade de discutir junto, criar junto e 

cobrar junto também. Nesses últimos dois anos tem acompanhado um 

desmonte na educação com o governo ilegítimo, Presidente Michel 

Temer, como por exemplo, o corte de dois milhões de bolsas do 

Pronatec, a quebra de acordo com o Sistema S, que vinha sendo um 

grande parceiro para capacitar principalmente as pessoas de baixa 

renda, aqui em Naviraí inclusive teve vários cursos do Pronatec, tanto 

realizado pelo Sistema S quanto na Escola Vinicíus de Moraes, mas 

acabou, agora está acompanhando o corte no Programa Ciências sem 

Fronteira que levava os estudantes, principalmente àqueles que jamais 

poderiam pensar ter um ano da sua especialização na Europa ou Estados 

Unidos, por serem estudantes de famílias humildes, de baixa renda, 

acabou; hoje tem uma inversão de valores na discussão do ensino médio, 

com uma propaganda falaciosa na televisão dizendo que está todo mundo 

a favor sendo que ninguém nem conhece o que está sendo proposto, esse 

novo ensino médio que se coloca como a solução dos problemas e que 

está longe de ser isso, interrompida a discussão da base nacional comum 

curricular, foi disponibilizado no site e teve a contribuição de doze 

milhões de pessoas, uma base que foi formulada a partir do anseio da 

sociedade ou de grande parte dela. Tem o desmonte dos fóruns 
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representativos dos trabalhadores da educação e dos setores da 

educação, como o fórum nacional da educação, corte de quarenta e cinco 

por cento de investimento e dezoito por cento do custeio, isso pra dois 

mil e dezessete em relação às universidades federais e ao instituto 

federal, e tem os dois aqui, ainda tem o corte de cinquenta por cento do 

orçamento da realização das olímpiadas brasileira de matemática, a 

OBMEP, que premia e beneficia estudantes com bolsas. Esse é o 

governo que tem hoje e para completar, a conferência nacional de 

educação que está marcada para acontecer as etapas preparatórias 

para esse ano de 2017, o ministério da educação simplesmente não 

disponibilizou qualquer recurso para a realização, ou seja, um governo 

que tem a reprovação de noventa e dois por cento dos brasileiros, 

obviamente não quer ouvir a população através das conferências. Diante 

disso o fórum nacional da educação e o fórum estadual da educação de 

Mato Grosso do Sul se propuseram a realizar a conferência, não é do 

governo, a conferência é de interesse da sociedade, e o que está 

pedindo ao governo municipal e à secretária de educação municipal, que 

acampe essa causa, que dê a oportunidade enquanto legisladores, 

enquanto sociedade civil organizada de discutir, não só a educação de 

um modo geral, mas principalmente discutir o cumprimento do plano 

nacional de educação, o plano estadual de educação e discutir o 

planejamento e o cumprimento do plano municipal de educação que é 

uma obrigação de cada um dos vereadores, e tem que fiscalizar o seu 

cumprimento, e entende que através da conferência municipal ou 

intermunicipal de educação, Naviraí sai na frente, figura como um polo 

educacional mesmo sem ter o apoio devido tanto do governo federal, 

quanto do governo do estado, mas fazer a sua parte, seguindo adiante e 

ouvindo a sociedade principalmente. O Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 

 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 19 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

Pedido de Informação n° 7/2017 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado Senhor Moises Bento da 

Silva Júnior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, solicitando ao 

Senhor Presidente, através do presente, informações sobre a aquisição 

de um veículo pelo Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor comentando sobre a situação precária das 

previdências no Brasil hoje, e entende que a arrecadação que o servidor 

faz mensalmente é para garantir uma pensão futura pra ele e para seus 

dependentes, é o que a lei determina e esse dinheiro tem que ser bem 

administrado, bem gerido, e em Naviraí foi comprado um veículo dentro 

da legalidade, mas um veículo de luxo no valor de duzentos mil reais, 

uma Pajero Dakar Full, o que tem de melhor no mercado hoje, e não está 

dizendo que o Funprev não precisa de um veículo, sabe que precisa, mas 

poderia ser um veículo popular, porque o transporte dos doentes de 

câncer para Cascavel é um palio, então quer saber realmente a 

necessidade que levou a comprar, porque os vereadores também são os 

fiscalizadores do Funprev e tem que fiscalizar, sabe que o Moisés tem 

feito um grande trabalho, tem prestado um grande serviço em todo 

município, mas quer uma justificativa plausível para essa compra, porque 

de antemão também tem a manutenção o seguro mensal desse veículo e 

a depreciação que esse veículo vai ter, porque quando tira o carro da 

concessionária já perde um valor enorme, e quer saber também se o 

servidor público que contribui, vai poder dispor do carro para fazer uma 

consulta na Cassems em Campo Grande, porque o prefeito Izauri disse 

que na legislação é proibido os carros do município transportar 

funcionário público que tem cassems; sabe que não pode fazer a 

devolução do veículo, porque já está sacramentado, sabe que foi dentro 

da legalidade, mas é imoral, é vergonhoso e solicita essas informações 

para que sejam sanadas qualquer dúvida e espera que coloque esse 
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veículo a disposição dos servidores públicos municipais que contribui 

com a cassems. Um aparte do vereador Klein falando que com duzentos 

mil reais daria para comprar uma UTI móvel, então deveria fazer uma 

troca para transportar os beneficiários do Funprev. Com a palavra a 

vereadora Lourdes comentando realmente ser uma vergonha, porque 

existem tantos carros bons de cinquenta e sessenta mil reais, porque 

comprar um carro nesse valor para uma instituição como o Naviprev. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Indicação n° 161/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago Barros 

Barbosa, Gerente de Saúde, indicando que seja realizado um estudo 

para contratação de agentes patrimoniais, no sentido de reforçar a 

segurança nas Unidades Básicas de Saúde do nosso município. Com a 

palavra o vereador autor comentando que nos postos de saúde já 

aconteceram muitos roubos e seria um meio de preservar o patrimônio 

do município, devido o aumento crescente de roubos no nosso município 

e seria viável que o prefeito juntamente com o gerente de saúde faça 

estudos e se sensibilizem e atendem essa solicitação para colocar 

agentes para reforçar a segurança. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 34/2017 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado Aos familiares do 

senhor Pedro Pedrossian, Ex-Governador do Estado de Mato Grosso do 

Sul, apresentando nossas sinceras condolências à família do senhor 

Pedro Pedrossian, que, além de ser marido, pai, avô e amigo, foi um 

político que marcou a história do Estado de Mato Grosso do Sul, pela 
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sua crença no desenvolvimento do nosso Estado e pelo arrojo de suas 

obras. Que Deus conforte o coração enlutado de seus familiares, nesse 

momento difícil. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 35/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado a familia 

Marquez, apresentando nossas mais sinceras condolências pelo 

falecimento do Senhor Castorino, ocorrido no dia 21 de agosto do 

corrente ano. Sua ausência deixa nostalgia entre seus familiares, 

amigos e conhecidos. Desejamos nossas mais sinceras condolências. 

Colocamo-nos a disposição e rogamos a Deus que traga conforto aos 

corações enlutados. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 36/2017 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e outros Edis; expediente endereçado aos familiares da 

senhora Genira Silva Rafael, apresentando nossos mais sinceros 

sentimentos à família da senhora Genira, uma mulher guerreira, 

dedicada, amorosa, que como filha, irmã, mãe e esposa fez da sua vida 

um exemplo para quem a conhecia. Que nesse momento de intensa dor, 

daqueles que a amam e que guardam as lindas lembranças de sua 

passagem nesse mundo, Deus conforte os corações enlutados. 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. 
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Projeto de Lei nº 16/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; que em súmula: Dispõe sobre a divulgação da listagem de 

medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde e dá 

outras providências. Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, 

Legislação e Redação; e parecer da Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, favoráveis à aprovação do referido projeto, que 

colocados em discussão usou a palavra o vereador Klein falando que esse 

projeto tem a finalidade de fazer com que o município através de sua 

gerência de saúde afixe nos postos de saúde, no hospital municipal, em 

locais visíveis e de fácil acesso à população a relação dos medicamentos 

que existem à disposição da população, além disso, determina também 

que publique quais os medicamentos que estão em falta no estoque de 

remédios, e com remédios de uso contínuo estabelece um prazo para 

que sejam repostos, porque acontece que a população não sabe o que 

tem e nem informações de quando terá o remédio e fica a incerteza, e 

esse debate sobre os remédios já vem desde a gestão passada e com a 

lei vai ser obrigado a publicar o que tem e o que falta e existe um prazo 

para serem repostos o de uso contínuo, porque não pode faltar; a 

administração terá que se virar e arrumar recursos, fazer estoques, 

porque remédio é preciso, não pode ter justificativa para continuar 

faltando, então a lei tem essa finalidade para que a população saiba o 

que tem e quando vai ter a disposição e espera que o prefeito cumpra a 

lei, porque é em benefício da população de Naviraí. Com a palavra a 

vereadora Cris Gradella que parabenizou o Dr. Klein pelo projeto e disse 

que ele é tão importante, porque a prefeitura já vinha alguns anos tendo 

essa prática de informar todas as unidades de saúde a lista de 

medicamentos existentes, mesmo não sendo lei, e com isso garantia que 

o médico da rede municipal prescrevia o que tinha disponível, e agora 

pode entrar prefeito, sair prefeito, entrar gerente, sair gerente, terá 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 23 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

que ser feito porque é lei, e um benefício para população. Com a palavra 

o vereador Junior que parabenizou a iniciativa do vereador Klein, que 

tem o seu total apoio e que faz suas as palavras da vereadora Cris, 

porque uma das coisas que mais tem sido cobrado aqui é o 

funcionamento da atenção básica, a rede de saúde como um todo, mas 

com enfoque muito grande na atenção básica, porque o postinho precisa 

funcionar bem, então é preciso ter os funcionários da saúde, precisa 

ter o médico e precisa ter o medicamento pra fechar o ciclo, porque se 

uma dessas partes não tiver funcionando, todo empenho dos 

profissionais em atender o cidadão e de fato resolver a situação dele, 

cai por água abaixo porque uma parte desse sistema não funcionou, 

então deixa todo o seu apoio. Com a palavra o vereador Josias que 

parabenizou e disse que terá a medicação básica, mas que em alguns 

momentos o médico que fará a consulta, poderá prescrever outro tipo 

de medicação que não vai ter, por serem outros tipos de remédios. O 

vereador Klein comentou que se o médico tiver a relação do que tem no 

estoque, é possível que ele prescreva o que tem, esse é o objetivo da 

lei, para facilitar o trabalho de todos. Com a palavra o vereador Fabiano 

que parabenizou pelo projeto e disse que espera que assim não faltem 

mais remédios. O Senhor Presidente colocou em votação, foram 

aprovados 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 18/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

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

Foi apresentado o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e 

Redação; e parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social, favoráveis à aprovação do referido projeto, que colocados em 

discussão e em seguida em votação, foram aprovados em primeira e 
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única votação; em seguida foi colocado em primeira e única votação o 

referido projeto, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Resolução n° 6/2017 de autoria da Mesa Diretora; que em 

súmula: Determina que seja subsidiariamente aplicado, no âmbito da 

Câmara Municipal de Naviraí, o Decreto nº 091/2005, do Executivo 

Municipal, nas ocorrências de licitações na modalidade pregão. 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 

 

 

O Senhor Presidente convidou o Senhor José Aparecido Pereira dos 

Santos, para fazer uso da tribuna por dez minutos, que cumprimentou o 

Excelentíssimo Senhor José Jaimir da Silva, presidente deste 

parlamento que com honradez, dinamismo, tem mostrado, tem buscado o 

aperfeiçoamento no domínio da norma técnica que norteia o 

funcionamento dessa casa, cumprimentou seus amigos juristas dessa 

egrégia casa de leis, Senhor Ederson Dutra, Senhor Luiz Alberto Ávila 

da Silva Júnior e o Senhor Antonio Carlos Klein, cumprimentou também 

as vereadoras Cristina Gradella, Lourdes Elerbrock e Rosangela Farias 

Sofa, cumprimentou ao público que acompanha pela rádio Cultura de 
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Naviraí e quem compareceu à esta sessão para acompanhar os debates 

que são de grande relevância social que este parlamento realiza com 

galhardia, com muita responsabilidade e respeito à sociedade; ademais 

disse que se sente lisonjeado de ter o privilegio de acompanhar, de 

participar, de apresentar o seu ponto de vista quanto ás abordagens de 

assuntos que interferem positivamente nas conquistas de garantias da 

sociedade. Disse que está acompanhando todos os trabalhos dos 

vereadores e em especial do Claudio Cezar Paulino da Silva, da 

Rosangela Farias Sofa e do Luiz Alberto Ávila Silva Junior, 

apresentando suas proposições e levando ao conhecimento deles suas 

sugestões e acima de tudo contribuindo com as garantias que são 

elencadas neste regimento, na lei orgânica e na constituição federal aos 

mais de cinquenta munícipes que constituíram seu domicílio nessa 

cidade. Falou que o Fi da Paiol apresentou nesta casa de leis um projeto 

que tem como finalidade apresentar aos parlamentares a possibilidade 

de que estes avaliem de forma coesa esta proposição e possam 

extinguir o recesso parlamentar que ocorre no mês de julho de todos os 

anos, e ficou surpreso porque este parlamento tem compromisso com a 

sociedade, está atuando de uma forma que toda sociedade possa 

comparecer as urnas prazerosamente, confiante de que estarão 

elegendo pessoas compromissadas com o desenvolvimento do município. 

No entanto chamou a atenção para que a sociedade se faça presente e 

que os vereadores tenham coragem de apresentar seus votos de forma 

nominal, porque é livre a manifestação da ideia sendo vedado ao 

anonimato e disse que defende a extinção do recesso parlamentar do 

mês de julho de todos os anos e agradeceu. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, cumprimentando ao 

Senhor Presidente, aos nobres pares, a todos os presentes e disse 

fazer questão de parabenizar a fala do Senhor Aparecido que foi muito 
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boa e contundente, sempre participando e estando presentes nas 

sessões, com críticas construtivas, com sabedoria e conhecimento 

dentro da política. Comentou ainda sobre a questão da corrupção que 

afeta diretamente o bem estar dos cidadãos brasileiros, quando 

diminuem os investimentos públicos na saúde, na educação, 

infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos a vida e 

fere criminalmente a constituição quando amplia a exclusão social e a 

desigualdade econômica. Falou que na prática a corrupção ocorre por 

desvio de dinheiro, de recursos do orçamento público da União, dos 

Estados e dos Municípios, que são destinados à saúde, a educação, 

previdência e programas sociais e de fato entristece muito; mas 

agradeceu ao trabalho do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia 

Federal que está aplicando com veemência e apurando casas de leis que 

desviam o dinheiro público. Aproveitou para parabenizar o Senhor 

Jaimir, Presidente desta casa pelo cuidado que está tendo com o 

dinheiro público, que sempre consulta os vereadores e o jurídico dessa 

casa para aplicar da melhor forma e economizar, e dessa forma será 

devolvido ao município para que o gestor municipal aplique esse dinheiro 

onde é mais necessário; para concluir disse que a câmara está de portas 

abertas para sanar quaisquer dúvidas que a população venha a ter, que 

está aqui para esclarecer tudo o que se passa dentro dessa casa, para 

contribuir.  

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou a 

todos e disse que tiveram uma sessão com várias discussões de 

interesse da população, falando da sua indicação com relação a geração 

de empregos e desenvolvimento econômico da nossa cidade, e espera 

que seja atendido pela gerência de desenvolvimento econômico; também 

dois projetos de sua autoria aprovados, que um é de interesse da 

educação, que é o Adote uma escola para que pessoas físicas e jurídicas 
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que tenham um bom rendimento, que pagam o imposto de renda e 

possam doar parte daqui que vão recolher para a união, para as escolas 

públicas do município, fundamental e médio para que possam ter 

melhorias, resolvendo esse problema sério de conservação das escolas, 

e o outro projeto de suma importância para a população que é da 

obrigação da prefeitura, da gerência de saúde de divulgar a lista dos 

remédios existentes nos estoques da farmácia municipal, bem como os 

que estão em falta e impondo através dessa lei um prazo de dez dias 

para a reposição dos remédios de uso contínuo que estiverem faltando. 

Convidou a população para a audiência pública que será nessa sexta-

feira dia vinte e cinco de agosto, às dezenove horas e trinta minutos, na 

câmara municipal, e é de conhecimento de toda população que vivemos 

uma situação muito complicada de segurança em nossa cidade, com 

assaltos acontecendo a luz do dia, casas sendo visitadas pelos 

delinquentes a toda hora, comércios sendo assaltados, e essa situação é 

complicadíssima, ele tem uma preocupação muito grande em relação ao 

próprio trabalho da polícia militar que é feito com coragem, galhardia, 

fazendo um trabalho muito bom na segurança da cidade, mas que 

infelizmente é insuficiente em razão do efetivo que tem, e o que 

preocupa muito mais ainda é que o Coronel Rozeni da polícia militar de 

Naviraí, comunicou que em setembro aposenta dez por cento do efetivo 

da polícia militar aqui de Naviraí e comentou que os primeiros 

prejudicados serão as escolas municipais, porque os policiais que fazem 

a ronda nas escolas vai ter que recolher e deixar no serviço 190 que é 

prioridade da polícia militar, então as escolas vão ficar mais ainda 

desguarnecidas de segurança. Comentou ainda que no dia de ontem 

esteve com o presidente do conselho comunitário de segurança, fazendo 

visita às escolas da cidade, falando sobre a audiência pública e ficou 

muito assustado e espantado quando um diretor de uma escola abriu 

uma gaveta da sua mesa e mostrou a quantidade de armas como facas 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 28 de 35 

 

 

SECRETARIA 

 

de todos os tamanhos, canivetes, soco inglês, algemas, estiletes, uma 

infinidade de coisas que retirou dos alunos dentro da escola, esse 

diretor através do seu trabalho juntamente com os professores está 

arriscando a própria vida pelo trabalho que realiza, e confidenciou que 

tem duas ameaças de morte. Então a situação de insegurança é muito 

grande, como todos sabem o que aconteceu com o diretor da escola do 

Jardim Progresso, onde o diretor ainda está com problemas seríssimos 

devido a facada que levou do aluno, é uma situação muito difícil de 

segurança. E a responsabilidade de segurança pública não é só da União, 

do Estado, é também do município, que pode trabalhar através de 

convênios para arrecadar recursos para abastecer as viaturas, e 

também ter a sua própria guarda municipal que hoje é uma realidade em 

várias cidades, e onde foi instalada e implantada a guarda municipal, a 

segurança mudou muito, como em Dourados, Arapongas é muito 

eficiente, então a necessidade da criação da guarda municipal, 

independente da despesa que vai acarretar ao município é primordial, 

porque despesas vão existir, mas também existem dotações 

orçamentárias para poder cobrir os custos da guarda municipal, existe a 

possibilidade da doação de carros apreendidos pela polícia federal, é 

possível receber emendas parlamentares, as multas de trânsito 

aplicadas na cidade que podem ser revertidas para a guarda municipal, 

têm várias fontes de receitas que serão explicadas e colocadas para o 

conhecimento da população nesta audiência pública que será realizada 

na próxima sexta-feira, então é importante que tenha a participação da 

população, porque além dos votos que tiveram para estarem aqui, é a 

participação popular nos trabalhos realizados, é a vinda da população 

para esse parlamento, porque se tiver a participação maciça da 

população o prefeito será sensibilizado e mandará para esta casa a lei 

de criação da guarda municipal, porque os vereadores podem pedir a 

criação, mas não podem fazer porque é de competência do prefeito 
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porque acarreta despesas para o município, então é atribuição do 

prefeito fazer a lei municipal, então tem que sensibilizar o prefeito 

para que ele entenda que é responsabilidade do município cuidar da 

segurança pública e a única forma que temos no âmbito municipal, é 

termos uma guarda municipal. Então convidou a todos mais uma vez e 

informou que estará presente na audiência pública o Coronel aposentado 

do exército que é especialista em guardas municipais, pós-graduado em 

segurança pública que hoje atua em Dourados e que estará falando com 

a população, e espera contar com todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Claudio Cezar Paulino da Silva que  

parabenizou o Cido pela belíssima fala e pediu a Deus que sempre o 

abençoe pela memória e a inteligência que tem,  preservando-o com 

sabedoria. Cumprimentou a Joyce, presidente do Ipê, um bairro que ele 

sempre trabalha em prol, ao Werli do portal Veja MS que leva sempre 

informações com precisão a toda população de Naviraí, ao Reinaldo da 

Rádio Cidade, agradeceu ao Júnior Vasconcelos, coordenador regional 

do governo do estado que prontamente atendeu ao seu pedido, e 

conseguiu uma reunião com o secretário de saúde do estado, Nelson 

Tavarez e que no dia de amanhã receberá os vereadores desta casa em 

Campo Grande, para falarem de saúde, porque é um tema que é muito 

discutido nesta casa de leis; também se encontrarão com secretário de 

segurança pública do estado, que serão debatidos dois temas 

importantes para a população de Naviraí, que é sobre saúde e 

segurança, tendo a presença do prefeito Izauri que estará 

acompanhando os vereadores para uma ampla discussão para que 

tenham bons resultados para Naviraí. Falou ainda do seu projeto de 

emenda a lei orgânica que deu entrada nesta casa hoje, solicitando o 

fim do recesso parlamentar no mês de julho, porque no recesso só não 

acontecem as sessões ordinárias e para a população passa a imagem de 
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que os vereadores não estão trabalhando, sendo que no mês de julho é o 

mês em que mais trabalha, porque os vereadores não param, a câmara 

funciona normalmente, a prefeitura não para, então não é justo ter o 

recesso, enquanto todos continuam trabalhando. Agradeceu a todos 

pelo apoio e disse contar com todos os parlamentares pela aprovação do 

projeto. 

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock que cumprimentou a 

todos os presentes, aos ouvintes e aos companheiros de trabalho, e 

disse que todos estão vivenciando tempos difíceis no Brasil, no Estado, 

na cidade, e parece que está faltando vontade de mudar as coisas, e 

citou algumas coisas que está incomodando, como o REFIS que tem que 

ser pago em seis parcelas, mas a pessoa é obrigada a pagar a primeira 

parcela naquele momento e é exigido que leve um comprovante de 

residência, sendo que o próprio carnê do IPTU é um comprovante, e 

solicitou a gerência que diminua um pouco a burocracia para facilitar 

para população. Com relação ao Naviraiprev disse ter ficado 

escandalizada com a compra do carro no valor citado, sendo que a 

gerência do desenvolvimento econômico tem um carro que o vidro não 

para fechado; 

Comentou sobre o rigor da vigilância sanitária, proibindo que utilizem 

sabão feito em casa para fazer a limpeza dos PSF´s, sendo que está 

faltando o material básico de limpeza no local; e também sobre a 

proibição da vigilância sanitária na venda de frangos caipiras, queijos, 

doces caseiros e outros, disse que não pode continuar assim, a vigilância 

tem que deixar o povo trabalhar, a situação está muito difícil com esse 

desemprego e as pessoas não podem passar necessidades, tem que se 

manter, ter sua dignidade.  
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Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa, cumprimentou aos 

ouvintes, aos presentes, a Joyce, ao Júnior representante do governo, 

ao Werli, Jaime Dutra, e falou do seu respeito pelo Cido, que tem todo 

o direito de se expressar porque ele sabe do que está falando; 

comentou sobre a comissão de vereadores que juntamente com o 

prefeito irá falar sobre a regionalização da saúde, agradeceu ao Júnior 

Vasconcelos que de antemão agendou o encontro com o governador e 

com o secretário da saúde do estado, também irão falar com o 

secretário de segurança devido a tanta preocupação no município, e 

disse que estão fazendo o possível para conseguir amenizar a situação, 

todos lutando pelo mesmo objetivo que é trazer melhorias na segurança 

para o município, e disse que ser vereador é isso, é representar a todos, 

para que sintam a diferença. Comentou que um palestrante disse que 

ser vereador é ver a dor, e ela analisou e disse ser cabível, porque ela 

vê a dor dos pais, dos filhos, dos estudantes, vê a dor das pessoas que 

moram em situação de risco, dos empresários, é ver a dor de todos, por 

isso que quer propor, criar leis, porque só quem pode curar essa dor é o 

executivo, então faz o seu papel de vereadora assim, como todos aqui, 

porque essa é uma câmara que realmente faz o seu trabalho. Aproveitou 

para conclamar as mulheres para o agosto lilás, a coordenadoria das 

políticas públicas da mulher, representada pela primeira dama, está 

fazendo um trabalho maravilhoso nas escolas, informando sobre a lei 

Maria da Penha, é preciso mudar essa nova geração, para que o século 

vinte fique marcado com o direito das mulheres, porque todos sabem 

que o agosto lilás é em comemoração a lei Maria da Penha que este ano 

completou oito anos e a luta continua por uma vida digna e uma cidade 

mais justa, esse é o objetivo do agosto lilás, e que uma ligação ao 

número 180 pode fazer a diferença na vida de qualquer mulher que 

esteja sofrendo algum tipo de violência, seja física ou moral, as 

mulheres tem uma possibilidade real de romper esse ciclo de violência. 
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Disse da sua gratidão às mulheres que começaram essa luta pelos 

direitos e faz um chamamento para as mulheres de agora para 

continuar essa mudança, lembrando a frase da política Michelle 

Bachelet, dizendo: “Quando uma mulher entra na política muda a 

mulher, mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política” 

e é isso que precisa. Informou que no dia trinta e um de agosto será o 

final da campanha agosto lilás, que será na Praça Euclides Fabris, as 

quatorze horas e trinta minutos com várias apresentações, com a 

presença da chefe da coordenadoria do estado que fará o fechamento 

simbólico de um mês que foi feito para lembrar sobre a violência contra 

a mulher, mas que não será fechado, porque a luta continua para 

conquistar o direito da mulher cada dia mais. Agradeceu a todos e 

principalmente ao Cido e a professora Inês Felipe que estão sempre 

participando. 

 

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

cumprimentou ao excelentíssimo senhor Presidente, aos vereadores, 

vereadoras, público que acompanha, saudou ao representante do 

governo, ex-prefeito de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos e em seu 

nome cumprimentou toda a comitiva do governo, saudou a companheira 

Joyce, presidente da associação de moradores do Bairro Ipê e todos os 

presidentes das associações, porque sabe da lida de todos, 

cumprimentou ao colega José Aparecido, parabenizando sua fala e disse 

que compartilha do seu sentimento e assumiu o compromisso de propor 

a mudança do regimento para que as votações dos projetos de leis 

sejam todos nominais, porque versam e tem impactam direto na 

sociedade, e é importante para que as pessoas tenham acesso, e é uma 

responsabilidade deles enquanto parlamentar nesta casa de leis de 

proporcionar o cumprimento da lei de acesso, da transparência, 

acessibilidade, e cabe aos vereadores promover, para que as pessoas 
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que estão ouvindo pelo rádio ou que estão presentes, mas que tenham 

uma deficiência visual, como é o caso do Cido, possa ter clareza do que 

está sendo votado e de que forma cada parlamentar está votando, então 

se compromete junto aos colegas de propor a mudança do regimento 

interno e da lei orgânica para que se adeque a realidade atual. Informou 

que assinou junto com vereador Claudio Cezar o projeto sobre o fim do 

recesso parlamentar, por concordar com a ideia, porque em julho todas 

as funções dos vereadores, são exercidas, porque a câmara continua 

aberta, os vereadores continuam trabalhando, e nesse recesso teve 

várias sessões extraordinárias, mas passa a impressão para quem vê de 

fora de que está tudo parado, então o fim desse recesso endossa o 

trabalho que continua fazendo durante o mês de julho. Disse também 

que na semana passada foi noticiado a respeito da devolução de um 

recurso, inclusive foi noticiado no meio da imprensa local, o recurso na 

ordem de trezentos e vinte mil reais que a câmara estará devolvendo 

para a prefeitura e que a câmara não tem como dizer para onde vai e 

que não pode apontar para onde deverá ir; em partes isso é verdade, 

porque o recurso que sobra no fim do ano com as economias que a 

câmara faz do duodécimo, necessariamente tem que devolver para a 

prefeitura, e legalmente a câmara não tem o poder de fato de obrigar o 

prefeito a aplicar nisso ou naquilo, no caso específico desse valor de 

trezentos e vinte mil reais, ele tem destinação certa sim, porque  no 

caso está sendo feito no decorrer do ano, é precisa haver um pedido 

específico do prefeito e uma explicação a respeito da necessidade 

desse recurso, e foi solicitado para dar segmento nas obras da creche 

do Bairro Jardim Ipê, é exatamente para isso que o recurso está sendo 

devolvido e nisso que tem que ser aplicado. Disse ainda com certa 

irritação cobrar a quem de direito na prefeitura municipal as respostas 

aos requerimentos, porque não estão desmerecendo os vereadores com 

a falta de respostas, mas com a falta de respeito com a população de 
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Naviraí, com o poder legislativo, porque não estão aqui para brincadeira, 

estão aqui para trabalhar, e é preciso ter harmonia, precisa funcionar 

bem, precisa ter diálogo, e uma forma oficial desse diálogo é 

justamente os expedientes que são enviados, eles precisam 

necessariamente ter um retorno, porque ele não quer chegar ao 

extremo de protocolar uma denúncia contra o prefeito, pedindo a 

cassação do mandato do mesmo por falta de resposta de um 

requerimento; com tanta coisa importante que está sendo discutido 

nesta casa de leis, com tantas demandas que o município tem, não 

querem chegar a esse extremo, mas é o meio que a lei dá e que o 

regimento interno oferece, então mais uma vez solicita e requer a quem 

seja o responsável por essa organização, que atentem para o que a lei 

diz a respeito deles, porque não está aqui para brincadeira; precisam 

das respostas para justamente dar segmento as demandas que são 

cobradas no dia a dia. Por fim deixa duas demandas importantes, que é 

a respeito das cobranças dos taxistas do município, que foi pintura e 

sinalização de um modo geral da parte do trânsito em relação aos 

pontos de táxis, a cobertura e outras situações que são de interesse 

dessa categoria e até agora, absolutamente nada foi feito e já tem três 

meses, tem que ter empenho, porque estão lidando com uma categoria 

que ajudou a construir o município de Naviraí, tem que ter respeito por 

essas pessoas, porque o que pediu, demanda tintas e placas, tão 

somente isso a princípio, então pede ao gerente de trânsito, de obras, 

porque eles precisam desse atendimento para a segurança deles e da 

população. Disse ainda aos motoristas que foram aprovados no concurso 

de 2014, que estão aguardando ansiosamente a sua chamada, disse que 

estão fazendo um levantamento das demandas existentes hoje no 

município, e que não tenham dúvida que tão logo chegam as respostas do 

requerimento que ainda está aguardando, estará oficializando a 

demanda com possibilidade de ter um resultado, porque tem certeza de 
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que a administração não irá se furtar de cumprir a lei, mas para isso é 

preciso chegar com um levantamento com todo estudo realizado para 

poder exigir da forma que a lei prevê também. Agradeceu e desejou 

uma 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. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e dois dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e dezessete.  

 

  

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 


