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ATA DA 2a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/02/2017. 

 

 

 Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezessete, às dez horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade 

Naviraiense nas dependências da Câmara Municipal de Naviraí, Estado 

de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Bataguassú, 900 sob a 

Presidência do Vereador Jaimir José da Silva; Secretariado pelos Edis: 

Marcio Andre Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; 

estando ainda presentes os vereadores: Josias de Carvalho, Antônio 

Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela 

Farias Sofa. Em seguida o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão 

Ordinária e invocando a proteção de Deus, convidou a todos os 

presentes para a leitura de um texto bíblico. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao primeiro secretário, Vereador Marcio André 

Scarlassara para fazer a leitura do expediente – ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia sete de fevereiro do ano de dois mil e 

dezessete se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa. Correspondência do Senhor Eugênio de Almeida Guedes, 

Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira - Diretório 

Municipal de Naviraí-MS, protocolado no dia  10 de fevereiro de 2017, 

informando que a Vereadora Rosângela Farias Sofa, será a líder da 

bancada do PSDB nesta Casa de Leis a partir desta data. 

Correspondência do Senhor Josias de Carvalho, Presidente do Diretório 

do Partido Republicano Brasileiro – PRB de Naviraí, protocolado no dia 

13 de fevereiro de 2017, informando que ele será o líder da bancada do 

PRB nesta Casa a partir desta data. Foi lida C.I. nº 03/2017 de 14 de 
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fevereiro, do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, Diretor de 

Controladoria, cópia do balancete do mês de janeiro do corrente ano, 

para eventual apreciação em plenário, conforme artigo 33, parágrafo 

VII do Regimento Interno desta Casa de Leis. Foi lido Ofício nº 

58/17/GAD de 14 de fevereiro de 2017 do Senhor José Izauri de 

Macedo, Prefeito Municipal, protocolado nesta Casa sob nº 60, dia 

14/02/17, solicitando a retirada de Projetos de Leis relacionados e 

posteriormente estará reenviando os referidos projetos com as 

adequações necessárias - PL nº 45 de 30/11/2016 – apresentado em 

sessão no dia 12/12/16 – “Institui no município de Naviraí, Sistema 

Único de Assistência Social – SUASNAVI, e dá outras providências”. PL 

nº 46 de 08/12/2016 – apresentado em sessão no dia 12/12/16 – 

“Aprova o Plano Municipal de Cultura do Município de Naviraí/MS e dá 

outras providências”.  PLC nº 6 de 26/08/2016 – apresentado em 

sessão no dia 17/10/16 – “Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do 

Município de Naviraí-MS, e dá outras providências”. PLC nº 8 de 

08/12/2016 – apresentado em sessão no dia 12/12/16 – “Altera a Lei 

Complementar nº 25/2000 que dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Remuneração e a Lei Complementar nº 042/2003 que dispõe sobre o 

Estatuto do Servidor Público Municipal, normatizando a produtividade 

das atividades de administração tributária, e dá outras providências”. O 

Senhor Presidente solicitou ao secretário a retirada dos referidos 

projetos. 

 

 

Apresentação de Projeto 

 

Projeto de Lei Complementar nº 1/2017 de autoria da Mesa 

Diretora; que em súmula: Dispõe sobre a reposição salarial dos 

Servidores da Câmara Municipal de Naviraí. O Senhor Presidente 
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perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminhou às comissões para analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. 

Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 

 

  

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 1/2017 de autoria dos Vereadores Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente Municipal de 

Administração, requerendo a relação dos valores brutos e líquidos, dos 

vencimentos dos médicos lotados na Gerência Municipal de Saúde, dos 

meses de outubro, novembro e dezembro, discriminados 

individualmente. O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra o Vereador autor Marcio Andre Scarlassara, falando do custo 

elevadíssimo que existe na saúde e que a tendência é cada vez aumentar 

mais, e a população tem que ter consciência dos custos de quanto o 

município gasta com especialidades, com médicos ortopedistas, 

pediatras, cardiologistas, todos tem que ter uma noção do que está 

acontecendo e do que é gasto. O Senhor Presidente colocou em votação, 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 4/2017 de autoria dos Vereadores Marcio Andre 

Scarlassara e Simon Rogério Freitas Alves da Silva; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor José Izauri de Macedo, 

requerendo informações sobre o processo de implantação do 
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atendimento do plantão odontológico. O Senhor Presidente colocou em 

votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 7/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fabio Augusto Bonicontro, Gerente de 

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

Educação e Cultura, requerendo que sejam providenciadas, em número 

suficiente, as doses da vacina contra a "gripe suína", vírus Influenza 

H1N1, para os servidores da educação, lotados nas unidades 

educacionais do município, em cumprimento a Lei n° 2009, de 3 de 

Agosto de 2016 que "Estabelece prioridade para a vacinação contra o 

vírus H1N1, no Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul e dá 

outras providências." O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a 

palavra o Vereador autor Luiz Alberto Ávila, e falou da lei de sua 

autoria no ano de 2016 que foi aprovada e que estabeleceu prioridade 

na questão da vacinação das pessoas em nosso município e que foi 

baseado na lei estadual 4.575/2014 que estabelece os servidores da 

educação, principalmente lotados nas escolas e creches como grupo 

prioritário para recebimento dessas doses da vacina, que visa a 

prevenção. Devido o ano complicado que passamos em relação à gripe, o 

influenza H1N1 no ano passado, não queremos que isso se repita. A lei é 

vigente, as duas são, e sabe a dificuldade que há na obtenção dessas 

doses de vacinas, precisa haver uma programação, porque o período de 

fabricação dessas vacinas é longo, e pela informação que tivemos é algo 

em torno de seis meses e a prefeitura precisa estar ciente. O Vereador 

Marcio Scarlassara solicitou um aparte, para ressaltar a importância 

desse requerimento e dar os parabéns, porque todos sabem do pânico 

que passamos por falta da vacina e pela perda de pessoas. Para concluir 
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o Vereador Júnior falou que quer um quadro diferente esse ano, e faz 

votos de que não aconteça o surto que houve, mas precisamos fazer 

nossa parte, o requerimento parece uma redundância, mas é para 

cumprir uma lei vigente, e como é uma nova gestão, nada mais justo do 

que colocar a informação na pauta da secretaria de saúde e educação 

para poder cumprir a lei e não ter que tomar providências diferentes, 

pelo não cumprimento da lei. Entende que a prefeitura deveria entrar 

em contato com a secretaria de estado de saúde para que os servidores 

da rede estadual também tenham acesso, porque o estado tem uma lei 

vigente de igual teor e não cumprem, porque o ano passado eles só 

tiveram acesso às vacinas, devido à aquisição extraordinária que foi 

pago pelos recursos devolvidos desta Casa de Leis, então a secretaria 

de estado não cumpriu a lei e entende que a prefeitura poderia fazer 

esse contato para que todos os servidores e profissionais da educação 

em todos os estabelecimentos sejam eles públicos, privados, estaduais 

ou municipais tenham acesso a essa vacina. Com a palavra o Vereador 

Josias que parabenizou pelo requerimento de suma importância, porque 

às vezes o órgão público é questionado por deixar para fazer as coisas 

de última hora, e não podemos mais aceitar isso, e nosso papel é de fato 

cobrar e requerer. E no tocante a compra das vacinas foi graças a 

consciência e economia dessa Casa de Leis, então devemos ter cada vez 

mais responsabilidade. Acredita que irá melhorar muito mais na questão 

da economia para ajudar o executivo na saúde e outros assuntos de mais 

urgência que vier acontecer. Senhor Presidente colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 11/2017 de autoria dos Vereadores Lourdes 

Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Maria Cristina Tezolini 

Gradella; expediente endereçado à Senhora Bruna Alexandre Foletto 

Capuci, Presidente do Lar da criança Amor e Fraternidade, requerendo 
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Ata de eleição e posse da atual diretoria do Lar da Criança Amor e 

Fraternidade; documentação contábil da instituição; situação atual; por 

escrito, das dívidas; número de funcionários; salários; aluguel; despesas 

de energia; água e internet. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a Vereadora Lourdes Elerbrock falando que o Lar da 

Criança amor e Fraternidade é uma das instituições mais antiga que 

existe em Naviraí e sempre foi vista com muito carinho pela sociedade, 

que faz um trabalho muito bonito e muito bom com as crianças que tem 

problemas em família, mas ficou sabendo que estão tendo problemas 

sérios dentro da diretoria, como dívidas e outras coisas mais, inclusive 

que a própria presidente solicitou ao promotor a renúncia, e isso é muito 

grave porque nunca presenciou alguém em Naviraí renunciar a 

presidência da instituição. Naviraí é uma cidade que tem um coração 

enorme, todo mundo ajuda, mas temos que colocar pessoas que tenham 

credibilidade dentro da diretoria, porque em Naviraí tem muito dessas 

coisas, em saber quem são as pessoas e qual o tipo de trabalho que está 

fazendo e oferecendo, e dentro deste parâmetro estamos requerendo 

informações a respeito e a comissão de assistência social pretende 

tomar alguma atitude com relação a isso. Com a palavra a Vereadora 

Maria Cristina Tezolini Gradella falando que tem necessidade em saber 

a real situação do lar para estar ajudando enquanto vereadora no 

cumprimento do mandato para de alguma forma colaborar com o lar e 

para isso, precisa ter mais dados para tomar qualquer atitude, cobrar 

do poder público ou reivindicar uma melhoria, e precisamos dessas 

informações em mãos para tomar alguma providência. Com a palavra o 

Vereador Júnior que enquanto membro da comissão vai colocar em 

prática essa função que compete às comissões e no caso em tela, falou 

que estiveram na semana passada junto à gerência de assistência social 

e que tiveram uma reunião com a gerência de assistência social, 

explicando todo o planejamento e naquela ocasião fomos para verificar 
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justamente e especificamente a questão das entidades de Naviraí e 

como será feito este ano, porque houve uma mudança na legislação 

federal a respeito de estabelecimento das parcerias do poder público 

com as entidades; enquanto comissão é importante estarem cientes, 

porque essa é função deles, buscar conhecimento e informações e se 

colocar a disposição para contribuir, e da forma como precisa ser será 

necessário essas informações. Com a palavra o Vereador Josias que 

aproveitou para agradecer a presença do Pastor Valmir, Pastor Samuel, 

presidente do Conselho e a imprensa, e parabenizar pelo requerimento, 

porque essas informações são necessárias para ajudar e compartilhar 

com a sociedade para saber de todo o trabalho que está sendo realizado 

dentro dessa entidade. Com a palavra o Vereador Marcio Scarlassara, 

ressaltando que a diretoria do lar esteve nesta casa de leis pedindo 

ajuda aos vereadores e aproveitou para pedir desculpas em nome da 

casa, porque a Bruna Capuci tem toda credibilidade em Naviraí, está no 

Lar da Criança há muito tempo e está difícil para todas as entidades, 

porque pelo que foi colocado pela vereadora Lourdes, deu a impressão 

que ela não tem credibilidade, então pede desculpas porque não é fácil 

tocar entidade, ele vê pela rede feminina de combate ao câncer, o 

abrigo São José, que é muito difícil manter uma entidade; e a câmara 

tem que dar total apoio, e fiscalizar realmente, mas tem que ter 

cuidado com o que se fala aqui porque acaba magoando as pessoas que 

fazem um trabalho bom na sociedade naviraiense. Um aparte da 

vereadora Rosângela Sofa que disse ter entendido o posicionamento da 

D. Lourdes, e acredita que não é só a credibilidade da Senhora Bruna, é 

o nome do Lar que está sendo disseminado por aí como devedor, então o 

que a D. Lourdes e a comissão está pedindo é que se faça uma prestação 

de contas do que está para pagar, e quando a D. Bruna pediu demissão, 

acredita que foi um ato muito difícil pra ela, porque ela sai, mais a 

dívida fica em nome do lar, e o lar por ser uma entidade de muitos anos 
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na cidade que todos ajudam, não tem que carregar essa dívida, nem o 

nome de uma entidade que está com problemas financeiros. Então em 

momento algum estamos nos referindo à senhora Bruna, que a gente 

conhece muito bem, tanto ela como a família que tem, e enquanto 

vereadores não queremos deixar que isso aconteça, que o nome do Lar 

fique na rua como inadimplente. Falou que participa de entidades, assim 

como a D. Lourdes e fazem dívidas em nome das entidades, e a dívida 

não é da Sra. Bruna é da entidade. Parabenizou os vereadores pelo 

requerimento, e disse que já havia sido procurada por algumas pessoas, 

e não queremos que a Bruna saia, porque faz um trabalho maravilhoso e 

para poder ajudar, precisamos saber sobre a prestação de contas para 

quitar essas dívidas em nome do Lar, para que ele tenha credibilidade. 

Inclusive ficou sabendo que eles próprios tiraram dinheiro do bolso 

para pagar quitar várias dívidas em nome do Lar, mas não tem mais 

condições, então temos que saber de onde originou esse gasto e como 

vamos fazer para ajudar. Um aparte do Vereador Marcio Scarlassara 

falando que a Sra. Bruna quando veio a esta Casa colocou que tem um 

déficit muito grande e mensalmente retira dela e amigos para manter, e 

se não tivesse uma ajuda maior do município iria abrir mão de tocar o 

Lar, salientando que a maior dívida é com a folha de pagamento e o 

repasse que tem, não consegue cobrir todas as despesas. Então quando 

os balancetes vierem tem que ser bem analisado e se tiver alguma coisa 

errada tem que ser punido. A Vereadora Lourdes falou que foi 

informada que quando a Bruna assumiu a presidência do Lar da Criança 

já havia uma dívida muito grande trabalhista, então a coisa não está 

fluindo agora, já vem anteriormente e pediu desculpas por não ter se 

expressado corretamente. Com a palavra o Vereador Claudio Cézar 

Paulino da Silva comentando das sábias palavras da vereadora Rosângela 

e diz pensar como ela, e que o Lar já vem há muito tempo se arrastando 

e uma hora estoura, mas disse que sempre visita o Lar e vê como as 
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crianças são bem cuidadas e como as pessoas se dedicam às crianças e 

parabenizou os vereadores que fizeram esse requerimento, porque é 

necessário ter os documentos em mãos para sabermos realmente como 

está a situação do Lar, e todos sabem a dificuldade que é estar a 

frente de uma entidade, assim como a D. Lourdes que já esteve à 

frente e sabe o trabalho que é e fez um trabalho brilhante. E como 

vereador está à disposição para poder ajudar e espera que seja 

resolvido o mais rápido possível. Um aparte do vereador Josias, falando 

que esteve presente juntamente com vereadores e com a presidente na 

prefeitura e informaram que o Lar recebe o recurso do Estado, da 

União e a Prefeitura vai manter o mesmo repasse que vinha do ano 

passado, e fazendo os cálculos com esse dinheiro vai dar para tocar 

tranquilamente e a questão talvez, seria a gestão. O vereador Claudio 

Cézar falou que já vem se arrastando com dívidas antigas, gerando 

desconforto para todos e que acabou caindo no descrédito na cidade, 

porque já vem de administrações anteriores, não só Lar, mas todas as 

entidades, porque Naviraí está passando por um momento difícil, então 

tem que olhar com carinho para todas as entidades e que está a 

disposição para ajudar no que for necessário. O Senhor Presidente 

colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 08/2017 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 

justificativa técnica sobre a nomeação do servidor Admilson Santana 

Vieira ao cargo de Diretor "pró-tempore", da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Diomedes Valentim Cerri, ocorrida no dia 27 de 

janeiro de 2017, conforme a Portaria n° 88. Outrossim, solicitamos 

ainda a justificativa técnica da revogação ocorrida no dia 8 de 
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fevereiro de 2017, conforme a Portaria n°115. Portarias em anexo. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o Vereador 

autor falando que quando vereadores são eleitos pelo povo, a Lei 

Orgânica do Município no artigo 28 diz que nós somos aqui 

representantes do povo. Quando se fala em representação, como 

advogado, a profissão é baseada tão somente nisso em representar 

alguém, um cliente, uma empresa e para que isso aconteça de forma 

correta nós precisamos primeiro de tudo conhecer a demanda, saber 

qual é a vontade daquele que está sendo representado por nós, no caso 

da vereança se aplica também esse princípio, então enquanto 

representantes do povo, trouxe uma demanda em que foi apresentada 

pela Associação de Moradores do Bairro Ipê com abaixo assinado e que 

foi protocolado na secretaria desta Casa no dia nove, aproveitou para 

cumprimentar a Joice em nome de todos os moradores do referido 

bairro, e falou que deve ter chegado a todos os gabinetes dos 

vereadores, onde está solicitando a permanência do servidor Admilson 

Santana na direção da Escola Diomedes Valentim Cerri, que leva o nome 

do companheiro falecido, disse que a nomeação de cargos comissionados 

no poder executivo é de prerrogativa do prefeito e nós entendemos e 

respeitamos, a lei nos diz que é assim; porém entende que no sentido de 

dar oportunidade, espera que a administração esclareça, porque foi 

realizada a nomeação do servidor no dia 27 de janeiro desse ano e dez 

dias depois foi revogada essa portaria e feita nomeação de outra 

pessoa. Está questionando a justificativa disso para entender e dar o 

retorno para comunidade; sabemos também que as reivindicações da 

comunidade através de um abaixo assinado oficializado nesta casa de 

leis, precisam ser ouvidas e precisam ter o apoio e aparato dos 

mandatos legislativos, temos que funcionar como uma caixa de 

ressonância da voz da população; sabemos também que existem algumas 

situações que estão sendo causadas na comunidade por conta deste ato 
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do prefeito, que é a evasão escolar. Foi procurado por algumas mães de 

alunos que não concordam com o ato do prefeito e querem que isso seja 

revisto, e nada mais justo a prefeitura explicar o que de fato 

aconteceu. Disse ter visto uma sinalização por parte da administração 

municipal no sentido de priorização de critérios técnicos, isso que foi 

colocado em discursos na época do processo eleitoral, tanto do prefeito 

e seus secretários, e as nomeações dos cargos da prefeitura são 

prerrogativas do prefeito, mas que estão sendo feitas priorizando os 

critérios técnicos; então partindo desse princípio, quer entender o que 

aconteceu em relação à Escola Diomedes Valentim Cerri, porque o 

servidor nomeado é uma reivindicação da comunidade porque abraçou a 

causa, ajudou na conclusão dos trabalhos da escola, que foi inaugurada 

em dezembro do ano passado, e isso estabeleceu uma relação do 

servidor com a comunidade, que é extremamente ativa e uma das 

associações mais atuantes do nosso município, e entende que é o seu 

dever estar aqui para poder reivindicar as devidas explicações e se 

necessário for, que haja uma revisão desse ato, mesmo sendo um ato, 

que é a prerrogativa do prefeito, mas, que não está atendendo o anseio 

da comunidade, então porque não rever. Entende que voltar atrás às 

vezes é um ato de grandeza, muito melhor do que persistir uma situação 

que pode gerar maiores consequências pra comunidade e pra própria 

gestão. Com a palavra o Vereador Marcio Scarlassara dando os 

parabéns ao vereador autor e agradecendo pela aula de democracia que 

o vereador sempre dá quando faz seus comentários e comentou que 

também foi procurado pela Joice e por vários moradores, porque é um 

bairro no qual sempre está, e solicitaram a volta do professor Admilson, 

porque ele que iniciou o projeto juntamente com os pais, onde foi criado 

um vínculo. Falou que a nomeação cabe ao prefeito, mas se ele preenche 

os requisitos e é capaz, então temos que estar apurando qual o motivo, 

porque na verdade acha que é perseguição política, mas se iniciar dessa 
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forma a população estará perdendo, porque o povo o quer na escola. E o 

ato de rever é sábio, é bondoso e heroico, então espera que isso 

aconteça nesse caso. Com a palavra o Vereador Josias que parabenizou 

o vereador autor e disse que criou um constrangimento, mas como o 

vereador mencionou é prerrogativa do prefeito, mas entende que cada 

gestão tem sua forma, seu método e as pessoas que preencham o 

requisito dentro do idealismo. A competência do professor todos nós 

sabemos que é inegável, e acredita que essa administração não está com 

essa visão de perseguição, entende que essa nova gestão quer compor 

pessoas de sua confiança, e quem irá assumir a vaga poderá fazer um 

trabalho até melhor, com a ajuda do prefeito e dos secretários. Acha 

que a cobrança é válida, mas acha que não pode falar que é uma 

perseguição política, é uma questão de sentar e conversar para que não 

haja prejuízo com os pais, alunos e para a própria diretoria do colégio. 

Com a palavra o Vereador Claudio Cézar falando que concorda em 

partes com o vereador Josias, achando que é muito cedo em falar de 

perseguição política, e comentou que esteve no bairro conversando com 

vários pais de alunos, falou com a Joice, com Admilson e viu a vontade 

da população do bairro Ipê de que o Admilson permaneça na escola, 

parabenizou o vereador Júnior pelo requerimento, porque não podemos 

ficar falando coisas das quais não sabemos, vamos esperar chegar a 

resposta da prefeitura para analisar o porquê da nomeação e depois 

exoneração, para termos coisas concretas para falar com propriedade e 

conhecimento para não criar mais confusão do que já foi criado. O 

vereador Júnior falou pela liderança e agradeceu as palavras dos 

nobres colegas, e disse que partiu de uma premissa acreditando que a 

administração tem feito suas escolhas priorizando os critérios técnicos, 

e por parte dele vereador, não há nesse momento a intenção de 

criminalizar e de dizer que está havendo qualquer coisa que não esteja 

prevista em lei. Entende que o vereador Marcio colocou como se 
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estivesse cheirando a perseguição política, mas que não está afirmando 

que de fato é isso, então a premissa que partimos e entendemos é que 

administração tem feito suas escolhas através de critérios técnicos. 

Falou também que não está questionando a capacidade da servidora que 

foi nomeada, a questão não é pessoal, está partindo de um princípio de 

representação da comunidade do bairro que protocolou mediante a 

secretaria desta casa e distribuído para cada gabinete um abaixo 

assinado com mais de trezentas assinaturas, e isso no mínimo tem que 

ser formalizado, e é isso que está fazendo. E vai aguardar maiores 

informações para saber de fato se vai precisar tomar alguma 

providência e que tipo de providência será cabível no caso. Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Jaime Dutra, ex 

vereador desta Casa, pai do nobre vereador Ederson Dutra. Também 

agradeceu a presença do Pastor Samuel, Igreja Comunhão Cristã ABBA, 

Pastor Valmir, Igreja Deus é a Verdade, a Joice Maria, presidente da 

Associação dos Moradores do Ipê, ao Jota Oliveira, Edilson Oliveira, 

Claudemir, Reginaldo Luiz, Betinho Correa, assessor da prefeitura. 

 

Requerimento nº 9/2017 de autoria dos Vereadores Josias de 

Carvalho e Eurides Rodrigues; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente de 

Finanças, o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, 

requerendo informações se há previsão, no Plano Municipal de Saúde, de 

destinação de recursos financeiros para a construção de um Posto de 

Saúde na Vila Industrial. No ano anterior, visitamos o local e 

constatamos que esta era uma das necessidades daqueles munícipes, e 

sugerimos a construção deste Posto, através da Indicação n° 205/2016. 
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O Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o Vereador 

Josias falando que essa é uma reivindicação bem antiga, mas no ano 

passado também foi feita, e como boa parte dos bairros daqui já tem 

um posto de saúde, nada mais justo do que ter na Vila Industrial que é 

bem distante de todos os outros, para facilitar a vida dos moradores de 

lá principalmente dos idosos e crianças. Então está solicitando essa 

informação para saber se há previsão de fato para ter um posto de 

saúde no referido bairro. Com a palavra o vereador Claudio Cézar, 

dizendo que brigou muito pela Vila Industrial ao longo dos dois anos que 

está aqui nesta casa de leis, mas infelizmente na gestão passada não 

conseguiu nada. Solicitou que no mínimo fosse o ônibus consultório que 

existia, para atender a cada quinze dias aos moradores, e nada foi 

feito. Agora espera que essa nova gestão, seja feito alguma coisa, 

porque a população do referido bairro é muito sofrida e esquecida, e 

precisa de maior atenção do legislativo e executivo para melhorar a 

qualidade de vida dos moradores. Comentou que felizmente conseguiu 

retirar uma rede de alta tensão que passava por cima da maioria das 

casas do bairro, onde a energiza atendeu prontamente sua solicitação. 

Com a palavra a vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, ressaltou 

que colocando enquanto prefeitura, sobre a dificuldade que se tem de 

construir um posto de saúde para atender sessenta e cinco famílias, 

mesmo com uma emenda parlamentar, talvez a solução seja um olhar 

diferenciado para essa área com atendimento semanal com a equipe se 

deslocando até o bairro, e que seja uma extensão de uma unidade de 

saúde. Entende a reivindicação do vereador Josias e acha válido e 

parabeniza, porque é um povo que realmente está esquecido e fica muito 

distante para estarem procurando o atendimento de saúde, onde as 

mães se deslocam com as crianças até o posto do Varjão onde são 

atendidos, mas não tem prioridade nenhuma, e concorre com todo o 

restante da população da cidade e das fazendas. Então acha que a 
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prefeitura precisa agora de um olhar atento e de imediato conseguir um 

atendimento semanal, porque acha que já vem em muito ajudar a 

população, mesmo porque uma construção demora e às vezes se estende 

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

unanimidade. 

 

Requerimento nº 10/2017 de autoria dos Vereadores: Lourdes 

Elerbrock, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Maria Cristina Tezolini 

Gradella; expediente endereçado ao Senhor Fernando de Souza Arruda, 

Presidente da Guarda Mirim Municipal, requerendo Informações sobre 

a formação da atual diretoria da Guarda Mirim, bem como cópia do 

jornal onde foi publicado o edital de convocação, cópia dos estatutos e 

atual situação físico financeira da instituição. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, usou a palavra a Vereadora Lourdes falando que 

fez esse requerimento porque causou bastante estranheza a ela, porque 

não ficou sabendo que estava se tomando providencia com relação à 

montagem de uma diretoria, e em toda instituição precisa colocar trinta 

dias de antecedência um edital em um jornal de circulação municipal ou 

até regional, dependendo do caso, onde toda comunidade vai tomar 

conhecimento de que vai fazer uma eleição. Então gostaria que isso 

fosse passado para todos, porque não viram esse edital e não tomaram 

conhecimento desta eleição. Outra coisa que causou estranheza é que 

parece que todos os membros da diretoria são funcionários da câmara 

municipal, ninguém de fora, nenhuma pessoa da sociedade ou que sempre 

ajudou instituição veio participar desta associação, então quer saber 

por que outras pessoas não vieram, ou se não foram convidadas, se não 

houve uma assembleia. Disse que aqui não conseguiu verificar isso e que 

é do seu interesse e da comissão que a guarda mirim funcione e que 

funcione muito bem. Falou que já tivemos épocas áureas, onde a guarda 

mirim era um espelho em Naviraí, e gostaria que ela voltasse a ter a 
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mesma importância de antigamente. Com a palavra o Vereador Júnior do 

PT, falando que mais uma vez a comissão de saúde, educação e 

assistência social se manifesta, mas primeiramente enalteceu o 

trabalho da diretoria, e disse que o questionamento que fazem acerca 

do processo, é para saber como está a real situação e também, no 

sentido de se colocar a disposição, porque enquanto comissão e na área 

da assistência social disse que precisamos saber exatamente e ter um 

diagnóstico de cada entidade do nosso município, porque só assim 

conseguirá de fato ajudar. Já estão discutindo sobre a guarda mirim há 

dois anos e os vereadores que os antecedeu já estavam discutindo, 

disse que entende e vê a dificuldade que existe, e comentou que quando 

esteve a frente da gerência de meio ambiente, que era ao lado, viu os 

trabalhos começarem e não se concluírem, viu as pessoas pegando e 

tocando até certo ponto e por uma série de dificuldades que todos 

sabem que existe, não deram sequência. Então com essa formação, com 

a nova diretoria e tendo um servidor aqui da casa como presidente, nós 

queremos realmente que as coisas funcionem e que o trabalho se inicie e 

tenha de fato uma sequência e que tenha uma continuidade 

principalmente, que não fique na dependência tão somente do esforço 

daqueles que estão na diretoria, e à medida que estes passam o bastão à 

frente, o trabalho venha a se esvair, então queremos saber a situação 

desde o início do processo e também contribuir, e sabemos que na 

formação de entidades e diretorias, poucos aparecem. No primeiro 

momento é importante enaltecer a disposição daqueles quem se dispôs a 

reabrir os trabalhos e obviamente que iremos trabalhar dentro das 

nossas prerrogativas, dentro do que a lei nos permite fazer e para que 

isso seja bem feito, precisamos saber de todas as informações que 

permeiam esse processo de nova diretoria, de gestão, de planejamento, 

para que possamos contribuir da melhor forma possível. Com a palavra o 

Vereador Ederson Dutra, falando que não vê estranheza em nada, o que 
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viu foi nobreza, porque encarar um projeto que estava perdido há 

muitos anos não é fácil, e quando olha essa diretoria, ve os melhores 

funcionários da casa administrando esse projeto, com o Marcio como 

conselheiro, o Fernando como presidente e o Sidnei participando, então 

parabeniza essa atual diretoria e diz que essa casa tem que ser 

parceira e acredita que não terão dificuldades de enviar os documentos 

a esta casa. Falou que esteve lá verificando o projeto e que nossas 

crianças precisam muito disso. Esse exemplo da guarda mirim é louvável 

e tem todo o seu apoio. A vereadora Lourdes, falou que a colocação não 

é uma crítica e sim um pedido de informação, porque a sociedade não 

sabe desta nova diretoria e toda instituição precisa usar os meios de 

comunicação para apresentar e mostrar a que veio, porque para a 

sociedade ajudar uma instituição é preciso saber que existe e que está 

funcionando. Essa é a colocação maior. Com a palavra o vereador Josias 

que parabenizou o requerimento da vereadora Lourdes, porque 

entendeu que a colocação é para adquirir mais informações para essa 

casa e para a sociedade e parabenizou também o vereador Marcio pela 

atitude, pela luta e pelo empenho, porque todos sabem que ninguém 

queria estar à frente da guarda mirim, tanto é que depois que o Lima 

cessou seus trabalhos, ninguém mais assumiu. Enfim, está dando uma 

oportunidade para essas crianças, os adolescentes e aos pais, que estão 

felizes, e está aqui para apoiar e abençoar esse trabalho. Com a palavra 

vereadora Rosângela falando que entendeu, e que há uma necessidade 

muito grande de associações e entidades que funcionavam em nosso 

município, voltar a ter esse trabalho, parabenizou o Marcio e à equipe 

que está à frente, porque sabe que não é fácil assumir essas 

responsabilidades além das que já temos. A única coisa que a preocupa e 

que a população tem que ficar de olho, é que mesmo tocando entidades 

e ajudando a sociedade, não podem usar isso para ganhar voto, para 

fazer política. E tem que perguntar, porque os eleitores e os cidadãos 
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estão se preocupando com tudo, e devem mesmo, então não podemos 

deixar que as pessoas entenda que foi feito escondido, que tem uma 

diretoria que não foi divulgada, que não convidou os pais, que não foram 

aos bairros; sabemos que é difícil as pessoas assumirem compromissos 

para poder tocar; falou do seu trabalho de muitos anos e são poucas as 

pessoas que se envolvem, mas para criticar tem muitos, então não 

podemos deixar que seja às escuras e nem que venham falar que saiu 

daqui de dentro, ou uma equipe de funcionários que vão pedir votos em 

nome do vereador Marcio, ou que vão fazer política com essa entidade. 

A entidade está aí para trabalhar, parabeniza porque o vereador já 

trabalha com usuários de drogas, e é melhor começar pela guarda mirim, 

do que trabalhar no finalmente recuperando essas crianças, que se não 

tiverem atividades como a guarda mirim ou outras entidades que estão 

cuidando da personalidade da criança e não deixar solta, para não tomar 

um caminho errado. Vale a pena apoiar o projeto que o Marcio e a equipe 

da câmara está encabeçando, porque não é fácil trabalhar com 

entidade. A guarda mirim está com as inscrições abertas, graças ao 

trabalho desses senhores integrantes da nossa sociedade que querem o 

melhor para nossas crianças e a nossa juventude. E a sua preocupação é 

que não utilize a imagem da entidade para obter votos em cima de 

campanha política. Parabeniza a equipe não como político, mas como 

cidadãos que sentiram a necessidade e que lutaram para trazer a volta 

da guarda mirim, e está hipotecando o seu empenho para contribuir com 

essa luta. Com a palavra o Vereador Marcio Scarlassara, que deu os 

parabéns para D. Lourdes pelo seu requerimento, que deu oportunidade 

para abrir um espaço para falar sobre a guarda mirim, e disse que 

jamais usou de artifícios para pedir votos e que era um sonho reabrir a 

guarda mirim porque é uma prevenção do trabalho que faz, e há cinco 

anos que a guarda mirim estava abandonada e a população é testemunha. 

Todos clamavam pela volta da guarda mirim e aqui na câmara foi 
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debatido muitas vezes, mas nunca ninguém se prontificou. Em 

determinado momento em reuniões com pessoas da comunidade, com o 

juiz, entendemos que era uma prevenção fazer voltar a funcionar, onde 

foi feito todo o processo dentro da lei, foi publicado os editais e 

ninguém apareceu, então sugeriu ao pessoal da câmara, que tem 

condições pelo alto nível de funcionários que tem aqui, como o Dr. Elço 

Pavão, Anderson que é do financeiro, Sidnei que está há vinte e cinco 

anos, o Rodrigo, o Fernando que é um humilde motorista e que conversa 

com todos e dá um show de competência. Falou do Vereador Bugão que 

ajudou e também com o apoio do Presidente Jaimir e acredita que a D. 

Lourdes também irá ajudar. A guarda mirim inaugura na sexta-feira dia 

17 de fevereiro e irá atender a população de baixa renda de Naviraí, 

colaborando com a mãe que é viúva, o pai que está preso, a criança que é 

criada pelo avô, onde terá café da manhã e almoço. E o mais importante, 

sem convênio municipal nenhum, porque a sociedade abraçou a causa e 

estará ajudando, como o Mercado C. Vale, o Jamil do Bem Bom, Fogo 

Atacadista, doando comida para as crianças. E também quem ajudará a 

tocar a guarda mirim é o Tenente Coronel da PM Rozeni, o Delegado 

Galinari, a Corporação do Corpo de Bombeiros, o Juiz da execução 

criminal e Cláudio Jacomelli do Conselho. Comentou que é conselheiro e 

quando a guarda mirim estiver caminhando vai sair fora, para montar 

outra entidade para dar sequência a esse trabalho. Assim como a 

vereadora Rosângela tem um carinho pelos catadores de lixo e 

reciclagem e não usa como argumento para pedir votos, ele também não 

tem essa intenção, porque sua preocupação realmente é reativar a 

guarda mirim com toda dignidade e honestidade e espera o apoio de 

todos os vereadores. O Senhor Presidente colocou em votação, foi 

aprovado por unanimidade. 
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Indicação nº 11/2017 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 Municipal de Serviços Públicos Urbanos, indicando que seja 

feita a manutenção, com urgência, no sistema de iluminação pública, com 

troca das lâmpadas queimadas na Avenida Caarapó, a partir da Rua 

Maria José Silva Cançado, e também em toda a extensão da Rua dos 

Operários. Com a palavra o Vereador Josias, falando que isso não seria 

para ele vereador estar fazendo, que deveria ter alguém da prefeitura 

fiscalizando e olhando durante a noite essas lâmpadas para fazer um 

levantamento e trocando, até porque a taxa de iluminação pública é 

caríssima e se descontassem o tempo que não tem iluminação não seria 

problema trocar rapidamente. Um aparte do vereador Claudio Cézar, 

informando que já foi uma equipe da prefeitura até o local e a 

presidente do Bairro Ipê falou que já está tudo resolvido, porque já 

havia mandado um ofício para o Adriano, e aproveitou para agradecer a 

equipe que prontamente resolveu o problema para a população do Ipê e 

Odércio de Matos. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 12/2017 de autoria dos Vereadores Fabiano Domingos 

dos Santos, Ederson Dutra e Eurides Rodrigues; 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, indicando que estudos sejam 

elaborados no sentido de viabilizar o fornecimento de Kit de material 

escolar, uniforme escolar, composto de camiseta e shorts, e agasalho 

escolar, composto de casaco e calça, aos alunos da rede municipal de 

ensino. Com a palavra o Vereador Fabiano Domingos, falando que 

recebeu em seu gabinete muitas pessoas de baixa renda, onde muitas 
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famílias tem duas ou mais crianças e que fica difícil para comprar o 

material escolar para todos, e como tem dois filhos que estudam na 

escola estadual, comentou que o governo doa o material e as camisetas, 

e se o município fizer esse fornecimento de material escolar, uniforme 

e agasalho aos alunos em muito ajudaria, porque todos sabem que não 

está fácil para ninguém, então pede o apoio de todos os vereadores para 

cobrar ao Dr. Izauri junto a secretária de educação, porque será de 

suma importância para a população da rede municipal de ensino. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 13/2017 de autoria dos Vereadores Eurides Rodrigues, 

Fabiano Domingos dos Santos, Marcio Andre Scarlassara, Ederson 

Dutra, Josias de Carvalho e Rosângela Farias Sofa; 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 realizado estudo sobre a 

viabilidade para implantação de uma praça de lazer na Vila Industrial, 

localizado à margem da BR 163, em frente à Usina Nova Naviraí. Com a 

palavra o vereador Marcio falando que se fizesse uma praça e 

revitalizasse a Vila Industrial, com certeza geraria um desenvolvimento 

econômico, além do conforto e bem estar para a população e 

parabenizou pela indicação. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

secretário para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 14/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, indicando a implantação de uma quadra de 

areia, devidamente cercada, na Praça Jardim Paraíso, do Bairro Jardim 
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Paraíso. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que 

faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 15/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para ao Senhor Emerson Santana Pena 

vila, Gerente Municipal do Núcleo de Trânsito, para Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente Municipal de Obras, indicando a urgente 

renovação da sinalização de trânsito na Av. Amambai, até o Trevo das 

Araras, bem como estudos para a revitalização da Avenida Amambai, em 

toda sua extensão, e implantação de faixas de pedestres elevadas em 

toda a extensão da referida avenida. Com a palavra o vereador autor 

falando do seu pedido em 2011 na época do Zelmo e depois entrou o Léo 

e nada foi feito, nem a sinalização foi repintada, está toda apagada e a 

ciclovia já não existe mais. É só por Deus que não acontece acidente 

toda hora na Avenida Amambaí. Devido ser uma avenida de maior 

circulação de pessoas e veículos hoje, é também a avenida de entrada 

da nossa cidade, então teria que ter todo um cuidado, toda uma atenção 

no sentido que as pessoas que venham para nossa cidade se sintam bem 

desde a entrada, que é do trevo das araras até a praça. Passam muitos 

caminhões pesados e por cima da ciclovia fazendo com que as pessoas 

subam no canteiro, então é uma situação caótica na Avenida Amambaí, 

por isso reitera essa indicação e pede que sejam construídas faixas de 

pedestres elevadas para que haja mais segurança, porque serve também 

de quebra-molas para diminuir o excesso de velocidade dos motoristas 

e dar maior segurança aos pedestres que tem prioridade. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o encaminhamento 

da indicação apresentada. 
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Indicação nº 16/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar Paulino 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, ao Senhor Gessé da Silva, 

Gerente do Núcleo de Habitação, indicando que seja viabilizado, no 

menor espaço de tempo possível, atendimento aos moradores da Rua 

Shakespeare, no sentido de evitar futuros alagamento nos imóveis 

desta rua. Com a palavra o vereador autor falando que os moradores 

sofrem com essa situação há muito tempo com o alagamento das casas, 

onde as pessoas perdem tudo, então pede a nova administração que 

deem atenção especial porque já virou um caso de calamidade. E 

enquanto representante do povo está engajando essa campanha para 

que seja resolvido o mais breve possível e pede o apoio de todos os 

vereadores. Com a palavra a vereadora Maria Cristina que parabenizou 

essa solicitação e falou que uma das suas maiores preocupações é que o 

prefeito esteja atento aos problemas antigos dos bairros de nossa 

cidade, com o da Rua Shakespeare que é uma situação grave, espera que 

realmente resolva esses problemas que só vem se arrastando há várias 

administrações, e que seja antes de iniciar novos bairros, novos 

loteamentos, novas construções de casas populares. Um aparte da 

vereadora Rosângela solicitando também que seja discutido sobre a Rua 

Pérsio Antunes do Harry Amorim, onde a situação também é gravíssima, 

e até recebeu um vídeo do Sr. Moisés falando que não sabe mais o que 

fazer quando chove. Então como representante do povo precisa muito 

se atentar em avançar em novidades, se não resolver os problemas 

antigos. Um aparte da vereadora Lourdes, falando que o problema da 

rua Shakespeare é porque a rua era um varjão e há muito tempo ouve 

um plantio de eucalipto do lado de cima, e a colonizadora não vendia 

lotes ali porque era um terreno para a prefeitura fazer algum parque, 

bosque para sanar o problema das cheias, então teria que tirar as casas 
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daquele lugar, para fazer a revitalização que era o projeto das 

administrações antigas bem como da colonizadora. Um aparte do 

vereador Marcio falando que muitas vezes foi até lá para atender as 

famílias e que de imediato essa administração teria que fazer a 

retirada e colocar em um local seguro. Um aparte do vereador Klein que 

fez uma colocação que para resolver o problema, tem que começar de 

cima, que durante as chuvas deste final de semana estava nas 

imediações e desceu com o carro até o local, viu o quanto de água desce 

da rodoviária e da Avenida Mato Grosso, e enquanto não resolver o 

problema da captação das águas do sol nascente que desce para a 

Avenida Amélia Fukuda, vai continuar tendo muita água, então 

infelizmente o problema de Naviraí, é que nas gestões anteriores se 

preocuparam em fazer coisas que aparecem, e como galerias de águas 

pluviais ficam embaixo da terra e não aparece, não fizeram; então 

enquanto não resolver a captação das águas que desse do sol nascente e 

da avenida do hospital municipal, não será resolvido. O vereador Claudio 

Cézar agradeceu os apartes dos vereadores e concordou com o 

vereador Klein, que tem que ser feito uma obra definitiva, assim como 

disse a vereadora Cristina que chegou a hora de concluir o que já tem, 

como a campanha de uma administração que falava obra inacabada zero, 

então espera que os vereadores trabalhem juntos para resolver esse 

problema o mais rápido possível. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 18/2017 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa; 

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 sejam feitos estudos para 

implantação de abrigo estudantil, nos travessões que dão acesso ao 
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travessão principal, no Assentamento Juncal. Com a palavra a vereadora 

autora falando que não é uma reivindicação dela, porque vários 

vereadores já fizeram esse pedido e como está chegando o período de 

iniciar as aulas, está cobrando novamente, porque este assentamento já 

tem quinze anos e ônibus passa quatro e meia da manhã e as crianças já 

estão no ponto, e por ser um assentamento grande, o ônibus só passa no 

travessão principal, então as crianças precisam sair de suas casas para 

aguardar o ônibus ficando no sereno, então está solicitando que 

viabilize esse abrigo para que possam ficar em uma cobertura. Um 

aparte do vereador Ederson Dutra, falando que o vereador Jaime Dutra 

fez esse pedido e não foi atendido pela gestão anterior, e essa 

reivindicação vem de encontro com o anseio daquela população, porque 

nos dias de chuva as crianças ficam todas molhadas enquanto aguarda o 

ônibus, e espera que essa administração atenda esse pedido e que o 

prefeito desça do palanque e atenda as reivindicações. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 19/2017 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, indicando que seja asfaltado o restante das 

ruas Jesuína Fogaça, Sygnus, Via Láctea e Celeste, no bairro Sol 

Nascente. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 20/2017 de autoria da Vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Adriano José 
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Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja feita a 

conclusão dos serviços de rebaixamento do canteiro central da Avenida 

Dourados, localizado em frente ao Estádio José Cândido dos Santos 

Virote (Virotão), e também o da Avenida Fátima do Sul, localizado em 

frente à Capela Mortuária Municipal, para que de fato, se transformem 

em estacionamento de veículos, observando e respeitando as leis de 

trânsito, como por exemplo o recuo do calçamento nas esquinas, para 

que não atrapalhe ou dificulte a visibilidade dos motoristas que 

trafegam nas vias, e também que seja providenciada a sinalização 

vertical. Com a palavra a vereadora autora disse que para concluir, falou 

que já existe até placa de estacionamento no canteiro central em 

frente a capela mortuária e em frente ao Virotão e quando tem jogo e 

velório percebe a dificuldade dos carros em subir para estacionar 

porque não tem o devido rebaixamento. Um aparte do vereador Josias, 

que parabenizou a solicitação e comentou que no mandato anterior foi 

feito uma lei determinando que o prefeito faça o rebaixamento dos 

canteiros centrais em frente aos comércios, igrejas, entidades. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 23/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos Klein; 

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, e para a Senhora 

Caroline Touro Beluque Eger, Superintendente da Fundação Cultural, 

indicando a construção de um espaço cultural denominado "Usina do 

Conhecimento", em área central da cidade, sugerindo que o local seja a 

Praça Euclides Antonio Fabris. Com a palavra o vereador autor falando 

que nas gestões anteriores não teve nenhuma movimentação para criar 

um espaço destinado para cultura, e como é uma administração que vem 
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com uma visão mais moderna pensando no futuro, solicita que construa 

um espaço para ser bem aproveitado. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Indicação nº 26/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

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

Rocha, Gerente de Obras, o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de 

Serviços Públicos, o Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente de 

trânsito, indicando que seja implantada Lombada Eletrônica em frente a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, na Rodovia MS 

141, KM 04. Com a palavra o vereador autor falando que esteve na 

inauguração do curso de Administração e constatou um grande fluxo de 

veículos em alta velocidade e com o retorno das aulas pode ocorrer um 

acidente fatal. Comentou sobre um quebra-molas existente, tipo costela 

de vaca, mas que não resolve nada; e que fez essa indicação ao prefeito, 

as gerências de obras e de trânsito para que façam gestão na verdade, 

porque é uma rodovia estadual, e pede que entre em contato a 

secretaria de obras do Estado para que seja resolvido o problema e 

informar sobre a obra que está em andamento perto da universidade. O 

Vereador Luiz Alberto Ávila fez um aparte falando que a obra em 

andamento é do Governo Federal e é uma duplicação da rodovia do trevo 

dos tucanos até a Universidade Federal, e está sendo executada pela 

Concrevia que é do empresário local, Zé Branco, inclusive esteve com 

ele até o local neste fim de semana e foi informado que serão feitas 

duas rotatórias, uma no C. Vale e outra na Universidade; parabéns pela 

indicação é muito válido e importante, porque já aconteceu vários 

acidentes e quanto mais puder coibir os excessos e os abusos, melhor. 
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Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Moção de Pesar nº 6/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra; 

expediente endereçado aos familiares da Senhora Catarina Rodrigues 

de Almeida, apresentando as mais sinceras condolências á família 

enlutada, pelo falecimento da senhora Catarina Rodrigues de Almeida, 

ocorrido no dia 11/02/2017. Que nesse momento de imensa tristeza e 

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

seu esposo Lazaro Rodrigues e aos seus filhos e netos, e que 

transforme o luto em uma luta pela vida e que deixe sempre na memória 

os bons momentos vividos e compartilhados. Que Deus ilumine a vida e 

conforte o coração dos familiares enlutados. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário para que faça o encaminhamento da 

moção apresentada.  

 

O Senhor Presidente comunicou que o tempo permitido pela rádio já 

havia extrapolado e colocou em votação o uso da tribuna, que foi 

aprovado para a dispensa. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, e 

para constar em ata, eu Marcio Andre Scarlassara, primeiro secretário, 

lavrei presente ata que vai por mim e o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

fevereiro do ano de dois mil e dezessete.  
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