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ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/11/2017. 

 

Aos sete dias do mês de novembro 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. Na sequencia solicitou ao primeiro secretário para fazer a 

leitura do expediente –  

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 43/2017 de autoria do Poder Executivo que em 

súmula altera a redação do artigo 1° da Lei n° 1.755/2013, que “autoriza 

a doação de área de terras, medindo 2.522,49m², localizada no Distrito 

Industrial, para a empresa Eletro Capital Eireli – ME”, e dá outras 

providencias.  

Presidente perguntou ao plenário se era matéria de deliberação, 

entendendo que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar 

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

interno. 
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Projeto de Lei nº 45/2017 de autoria do Poder Executivo que em 

súmula desafeta de uso público e transfere para o domínio do município, 

a Quadra 224-C, localizada no Centro, e dá outras providências. 

Presidente perguntou ao plenário se era 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, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções 

 

Requerimento 170/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra, com 

expediente endereçado à Mesa Diretora, requerendo que estude a 

possibilidade de aumentar o percentual da concessão de auxílio 

alimentação, na forma de cartão magnético, aos Servidores Públicos 

Municipais do Poder Legislativo, respeitando os saldos orçamentários e 

financeiros.  

Foi lida a justificativa, que diz: Tal pedido tem como finalidade ter um 

melhor auxílio na bonificação do ticket já existente, tendo em vista que 

os gêneros alimentícios vem tendo uma grande inflação nos últimos 

tempos e os gastos familiares só vem aumentando, por isso faço o 

pedido do mesmo. 

Presidente colocou em discussão, não havendo o requerimento foi 

colocado em votação, tendo aprovação unânime. 

 

Requerimento 178/2017 de autoria do Vereador Antônio Carlos Klein, 

com expediente endereçado ao Deputado Federal Geraldo Rezende, com 

cópia para o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, 
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requerendo emenda parlamentar no valor de R$200.000,00 (duzentos 

mil reais) para a reforma e ampliação do CENTRO DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO II de Naviraí. Em anexo 

cópia do Projeto de Reforma e Ampliação.  

Presidente colocou em discussão. 

Klein fez o uso da palavra, afirmando que o CEO II de Naviraí recebeu 

50 mil reais do Ministério da Saúde no ano de 2012, sendo este o único 

valor vindo destinado a reformas desse centro. Klein afirmou que esse 

local atende pessoas de toda região e que existem apenas duas salas 

clinicas para atendimento e que o lugar é muito pequeno e oferece 

riscos à saúde dos que utilizam daquele espaço. O Vereador ainda 

afirmou que atualmente essa reforma custaria cerca de 705 mil reais 

fora o mobiliário, sendo que o projeto cadastrado tem recursos apenas 

de 578 mil reais, e será necessário uma emenda para a conclusão desse 

projeto.  

Josias solicitou a parte, sendo atendido, parabenizou o vereador Klein, 

afirmando que o mesmo em futuras eleições poderia até mesmo se 

lançar candidato a prefeito, devido a grande simpatia que tem com a 

população e que tem o interesse de assinar junto com o vereador Klein 

neste requerimento. 

Klein retornou sua fala agradecendo à Josias. 

Márcio solicitou a parte, sendo atendido comentou que a Deputada 

Teresa Cristina, na gestão passada encaminhou uma emenda no intuito 

dessa reforma, entretanto por não ser verba carimbada acabou sendo 

usada em outros setores da saúde. O vereador ainda comentou que em 

reunião com a Deputada Mara Caseiro e Deputado Onevan de Matos, 

junto aos dentistas de Naviraí, ficou definido que seria encaminhado 

emenda pelos deputados de 250 mil reais, Márcio comentou ainda que o 

ideal seria encaminhar aos deputados citados, para que no próximo ano 

eles possam ajudar nessa reforma. 
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Klein retornou sua palavra agradecendo o vereador Márcio pela parte e 

disse ainda que além dessa emenda iria ser necessário outra emenda 

voltada para aquisição de mobília para o CEO II. 

Presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado de 

forma unânime. 

 

Requerimento 180/2017 de autoria da Vereadora Rosângela e outros 

Edis, com expediente endereçado ao Senhor Ricardo Ayache, 

Presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso do Sul - CASSEMS, ao Senhor João Inácio Farias, Gerente da 

Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, 

Unidade Regional de Naviraí, à Senhora Maria Inês de Almeida Vidoto, 

Diretora do Hospital Regional da Caixa de Assistência dos Servidores 

do Estado de Mato Grosso do Sul, Unidade de Naviraí, requerendo 

informações sobre o número total de conveniados que usufruem do 

plano, contando titulares e seus dependentes, residentes no Município 

de Naviraí. Solicitando também o agendamento de data, em caráter de 

urgência, preferencialmente no mês de novembro do corrente ano, a fim 

de que sejam prestados esclarecimentos aos parlamentares desta Casa 

de Leis e à sociedade naviraiense, acerca de melhorias para a Unidade 

Hospitalar de Naviraí. A Justificativa do requerimento diz: O presente 

requerimento almeja o agendamento de reunião, com o comparecimento 

de representantes da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado 

de Mato Grosso do Sul (Cassems) acima citados, visando buscar 

melhorias para a Unidade Hospitalar de Naviraí. 

Presidente colocou em discussão e votação, sendo o requerimento 

aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento 181/2017 de autoria do Vereador Claudio e todos os 

outros Edis, com expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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José Carlos Barbosa, Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso do Sul, requerendo que, assim que possível, sejam 

destinadas ao município de Naviraí 05 (cinco) motocicletas, para que a 

polícia possa garantir segurança à população com maior celeridade. 

Foi lida a justificativa do requerimento que diz: Excelentíssimo Senhor 

José Carlos Barbosa, Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso do Sul, no dia 23 de agosto do corrente ano, Vossa 

Excelência esteve reunido com parte dos vereadores da Égregia Casa 

Legislativa do Município de Naviraí, juntamente com a gerente de obras 

Ana Paula Krambeck Silva Rocha, a gerente de cultura Caroline Touro 

Beluque Eger e o prefeito de Naviraí, José Izauri de Macedo e com os 

deputados estaduais Onevan de Matos e Junior Mochi. Durante a 

reunião foram expostos à Vossa Excelência as demandas do município 

de Naviraí na área da segurança, informando-lhe a falta de viaturas e 

motocicletas, para que os policiais atendessem as solicitações da 

população. Diante do que fora-lhe exposto, Vossa Excelência assegurou 

que, de acordo com a possibilidade da Secretária de Segurança Pública, 

05 (cinco) motocicletas seriam destinadas ao município de Naviraí, para 

que a polícia pudesse garantir segurança à população com maior 

celeridade. Dessa forma, venho por intermédio deste requerimento 

solicitar que Vossa Excelência encaminhe, por gentileza, assim que 

possível, as 05 (cinco) motocicletas garantidas ao nosso município. 

Agradecemos o empenho, pois a gentileza de Vossa Excelência em 

destinar o que fora assegurado, além de garantir melhores condições de 

trabalho aos policiais lotados em Naviraí, também priorizará a 

segurança da população naviraiense. 

Presidente colocou em discussão e votação, sendo o requerimento 

aprovado por unanimidade. 
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Requerimento 179/2017 de autoria do vereador Júnior, com 

expediente endereçado ao Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de 

Saúde, o Senhor Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, 

requerendo que seja encaminhado a esta Casa de Leis documento da 

Gerência competente informando a quantidade de pacientes em 

tratamento com o ortopedista Dr. Jose Pacher, bem como o número de 

pacientes na fila de espera para a primeira consulta com o referido 

profissional. Requer ainda que seja informado a respeito das medidas 

que serão adotadas pelo Executivo para a continuidade dos serviços 

prestados, uma vez que os pacientes em tratamento com o referido 

médico ortopedista foram encaminhados através dos dois outros 

especialistas do município. 

Foi realizada a leitura da justificativa, que diz: “ Foi noticiado na última 

sessão ordinária da Câmara Municipal a possibilidade de não haver a 

renovação do contrato do referido profissional, fato que nos causa 

preocupação e que somente com as informações solicitadas será 

possível tomar um posicionamento do nosso mandato.” 

Presidente colocou em discussão. 

Júnior fez uso da palavra, dizendo que assim que surgiram os 

comentários sobre a possível saída do referido médico no município de 

Naviraí, muitas pessoas procuraram Júnior para questionar como 

ficariam os tratamentos em andamento com o Dr. Pacher, e que está 

preocupado com a pessoa carente, que depende apenas do SUS e não 

tem recursos para ir em busca a outro médico.  

Simon fez uso da parte afirmando que o referido médico é de muita 

capacidade e fez um grande trabalho em nosso município, e que Naviraí 

perde um profissional que tem um grande trabalho reconhecido no 

Estado. 
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Júnior retornou sua fala afirmando que os pacientes tratados pelo 

Pacher tiveram o inicio do tratamento com outros dois ortopedistas do 

município, que encaminhavam os casos graves ao Dr. Pacher. 

Cris Gradela fez uso da parte afirmando que os pacientes não foram 

encaminhados pelos outros ortopedistas para o Dr. Pacher e sim que 

foram casos que seriam encaminhados para fora da cidade e que a 

regulação encaminhou esses pacientes à esse médico. 

Claudio fez uso da parte e afirmou que por mais uma vez discute-se na 

Câmara o assunto “Pacher”, e que cada vez fica mais evidente que ele 

não foi mandado embora e sim que não quis aceitar receber o mesmo 

que os outros médicos da área recebem, e que inclusive o médico deu 

entrevista na rádio afirmando que abriria um consultório particular aqui 

no município e que talvez ele poderia renegociar com o Município para 

que ele volte atender na cidade, uma vez que já estará vindo para cá 

atender em consultório próprio. 

Júnior afirmou que o requerimento vem exatamente no intuito de 

buscar essas informações que já temos, entretanto de forma oficial, 

uma vez que as informações atuais sobre o assunto foram conseguidas 

de forma informal.  

Márcio fez uso da parte comentando que acompanhou de perto o 

trabalho do Dr. Pacher, e que ele veio no mandato do Prefeito Léo, 

exatamente no intuito de fazer cirurgias que não eram realizadas no 

Município, resolvendo assim muitos problemas que existiam na saúde de 

Naviraí.  

Presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado de 

forma unanime. 

 

Indicação 195/2017 de autoria do Vereador Klein, com expediente 

endereçado ao Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para 

a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e 
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Cultura, para o Senhor Sergio Mario Jacomeli, Gerente do Núcleo de 

Assessoramento Pedagógico, para o senhor Eduardo Mendes Pinto, 

Gerente de Administração, com cópia para para todos os diretores das 

Escolas Municipais, indicando seja viabilizada, com urgência, segurança 

nas Escolas Municipais, com a colocação de guardas fardados e 

preparados, para atuarem no controle da violência, armas e tráfico de 

drogas, no âmbito das escolas e áreas circunvizinhas, durante todo o 

horário de funcionamento e quando da entrada e saída dos alunos. 

Klein justificou que é público e notório, que hoje em dia, diretores, 

professores, funcionários administrativos e alunos de nossas escolas 

são obrigados a conviver com fatos que passaram a fazer parte do 

cotidiano de alguns dos nossos maiores centros urbanos, como a posse 

ilegal de armas e o tráfico de drogas. Infelizmente, em Naviraí já foi 

registrado caso de agressão física contra aluno através de outro aluno 

armado dentro da sala de aula. O próprio Diretor da Escola Antonio 

Fernandes sofreu tentativa de homicídio realizada por um aluno. A 

Diretora da Escola Maria Aquino recentemente foi ameaçada por 

pessoa ligada ao tráfico dentro de sua própria escola. Diretores 

colecionam todo tipo de armas trazidas por alunos para dentro das 

escolas. Traficantes fazem ponto na frente de escolas nos horários de 

entrada e saída dos estudantes. Enfim, como todos sabem, é uma 

situação muito difícil, delicada, assustadora e que vem crescendo à cada 

dia. Não é mais possível ficar esperando que um milagre aconteça e que 

como num passe de mágica tudo isso acabe e professores, alunos e 

funcionários, passem a viver em paz e em segurança. É preciso ver, 

julgar e agir imediatamente para que não tenhamos que nos arrepender 

depois pela inércia e omissão na procura de uma solução. Ver todos já 

viram: a violência está instalada; julgar ou estudar o problema é o que 

se faz a cada momento. Agir é o que mais interessa e o que precisa ser 

feito com urgência. É de conhecimento de todos que a prevenção é o 
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melhor remédio e, neste caso, a prevenção é a presença forte, 

marcante e constante de forças de segurança dentro das escolas. 

Conforme foi amplamente exposto pelas Autoridades Policiais de 

Naviraí na Audiência Pública, recentemente realizada na Câmara 

Municipal, onde se discutiu a possibilidade da implantação da Guarda 

Municipal em nossa cidade, as forças policiais atualmente trabalham em 

número muito inferior ao necessário para fazer o policiamento 

adequado de toda a cidade, principalmente no que diz respeito à Polícia 

Militar que tem hoje o mesmo efetivo que tinha quando a cidade tinha 

população inferior a 30.000 pessoas. De forma que é humanamente 

impossível que mantenham policiais exclusivamente nas escolas, quando 

com o pouco efetivo tem que manter a segurança dos mais de 53.000 

habitantes de Naviraí (dados IBGE). Diante de tal quadro, é necessário 

e prioritário que se façam investimentos em segurança nas Escolas, 

para que Diretores, Professores, Funcionários Administrativos, 

Estudantes, Pais e Familiares possam ter um mínimo de sossego e 

despreocupação. Todos das Escolas, docentes e discentes, e 

principalmente os pais dos estudantes, precisam e esperam que o poder 

público assuma a sua parte de responsabilidade pela segurança, 

proporcionando-a através de pessoas habilitadas e preparadas, que não 

são simples vigias, para exercer tal função. Se não é possível ainda 

implantar a Guarda Municipal para toda a cidade, que se façam estudos 

e se viabilize pelo menos a guarda das escolas municipais. Por isso, 

fazemos a presente indicação, inclusive para que fique registrada a 

preocupação que não é somente nossa, mas de toda a população. 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse o 

encaminhamento da indicação. 

 

Indicação 197/2017 de autoria da Vereadora Lourdes e Vereador 

Eurides, com expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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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, indicando que seja realizada, 

urgentemente, a pavimentação asfáltica na Avenida Miguel Lopes de 

Moraes, no bairro Jardim Paraíso II, atendendo aos pedidos 

desesperados dos moradores do local.  

Lourdes justificou que os moradores da referida rua os procuraram, 

pois continuam sofrendo com o problema das erosões causadas pelas 

chuvas. A referida via se encontra intransitável, e tais problemas 

limitam até mesmo o acesso dos moradores as suas casas, uma vez que 

as erosões impossibilitam o tráfego de veículos, tendo eles que deixá-

los na rua. Essa Indicação, que já foi colocada em pauta anteriormente 

através da Indicação nº 83/2017, de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues, aos 02 (dois) dias do mês de maio do corrente ano, vem para 

suprir os pedidos da população daquele local, que há muito tempo vem 

pedindo providências para solucionar o problema. 

Presidente solicitou que o primeiro secretário realizasse o 

encaminhamento da indicação.  

 

Indicação 198/2017 de autoria do Vereador Eurides e outros Edis, 

com 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 feito um estudo de 

viabilidade, para que possa ser disponibilizado, pela Gerência de Saúde, 

um veículo de forma permanente ao Distrito do Porto Caiuá. 

Eurides justificou que os vereadores foram procurados pelos 

moradores do Porto Caiuá, que se queixam por estarem desatendidos, 

no que se refere aos atendimentos médicos emergenciais. Em se 

tratando de atendimento de emergência, todos sabem da importância 

da rápida intervenção médica, para garantir uma recuperação ou até 
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mesmo sobrevivência do paciente. No entanto, os moradores do Porto 

Caiuá estão à mercê da sorte, por estarem em local ermo e sem nenhum 

tipo de transporte, contando apenas com a ajuda de terceiros, que 

estejam dispostos a prestar socorro. Por isso, por meio da presente 

indicação, pedimos a disponibilização de um veículo para garantir a 

prestação de socorro para esses moradores. 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse o 

encaminhamento da indicação. 

 

Indicação 200/2017 de autoria do Vereador Josias, com expediente 

endereçado ao Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para 

a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação e 

Cultura, indicando que seja feita a instalação de dois ares-

condicionados, nas salas de aula da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Diomedes Valentim Cerri, no bairro Ipê. A 

justificativa da indicação dizia: “Em visita à escola, a diretora relatou 

que a mesma está com duas salas de aulas sem ar- condicionado e os 

discentes necessitam de uma boa infraestrutura para a realização das 

atividades escolares, inclusive com salas arejadas e que possuam 

ventilação adequada. Considerando as altas temperaturas em nosso 

município, o que causa grande fadiga aos alunos que estão alocados 

naquelas salas de aula que não dispõem de ares-condicionados. O 

objetivo, portanto, é que sejam instalados ares-condicionados nas salas 

de aulas, que não possuem tais equipamentos, como forma de 

possibilitar uma melhor estrutura, conforto e bem-estar para os 

discentes e também docentes, no desempenho das suas atividades 

diárias.” 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse o 

encaminhamento da indicação. 
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Indicação 201/2017 de autoria do Vereador Claudio e outros Edis, com 

expediente endereçado ao Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de 

Saúde, indicando que seja disponibilizado em caráter de urgência um 

vigia no período noturno, feriados e finais de semana ou câmeras de 

segurança na Estratégia de Saúde da Família São Pedro.  

Claudio justificou que a unidade de Saúde da Família São Pedro, 

localizada na Rua Vidal de Negreiros, 488A no centro desta cidade, 

presta um relevante serviço à comunidade naviraiense. Porém, esta 

honrosa Unidade de Saúde, atualmente, está enfrentando graves 

problemas. Ocorre que, em 04 (quatro) meses a Estratégia de Saúde da 

Família São Pedro já fora assaltada 05 (cinco) vezes, sendo levado 05 

(cinco) computadores, 1 (um) botijão de gás e 01 (um) capacete. Dessa 

forma, se Vossa Excelência disponibilizar em caráter imediato, um 

vigilante de segurança, a referida unidade estará protegida 

constantemente e novos assaltados e prejuízos serão evitados. 

Presidente solicitou ao secretário que realizasse o encaminhamento da 

indicação. 

 

Indicação 199/2017 de autoria da Vereadora Lourdes, com expediente 

endereçado ao 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, indicando 

que seja feito, urgentemente, o recapeamento da rua José Damásio de 

Souza, localizada no bairro Harry Amorim Costa.  

Lourdes justificou que foi pedido via Indicação nº 54/2017 que a 

mesma obra fosse feita aos 20 (vinte) dias do mês de março do 

corrente ano, e os moradores da rua voltaram a nos procurar devido a 

um buraco gigantesco que se encontra ao final da rua em questão. O 

mesmo dificulta o tráfego de veículos e pedestres. Faz-se necessário o 
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recapeamento, para que esta rua esteja adequada ao acesso da 

população. 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que fosse feito o 

encaminhamento da indicação. 

 

Moção de Congratulação 25/2017 de autoria do Vereador Ederson, 

com expediente endereçado ao Senhor Gervásio Kamitani, Diretor 

Presidente da Cooperativa Agrícola Sul Matogrossense - COPASUL, 

apresentando cordiais cumprimentos, e parabenizando a equipe de 

colaboradores da COPASUL pelo belíssimo trabalho desenvolvido em 

prol do Lar Santo Antônio (Lar do Idoso) e da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Naviraí - MS - APAE. 

Ederson justificou que a equipe de colaboradores da Cooperativa 

Agrícola Sul Matogrossense - COPASUL, sempre ativa nas causas 

sociais do nosso município, em todas as oportunidades estão sempre 

buscando ajudar aqueles mais necessitados. Dentre tantas ações, no 

último dia 15 

de outubro, realizaram um grande trabalho no Lar Santo Antônio. Os 

colaboradores da Fiação promoveram uma campanha de arrecadação de 

fraldas geriátricas, onde foram arrecadadas 1350 fraldas, quantidade 

suficiente para atender a instituição por 45 dias. Durante a entrega, os 

voluntários ainda promoveram uma manhã de recreação com os idosos 

com café da manhã, corte de cabelos, manicure, diversos jogos, além da 

companhia e do carinho. Parabenizando, também, pelo ato realizado no 

dia 29 de junho do corrente ano, na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Naviraí - MS - APAE, com o plantio de grama e 

construção de um jardim sensorial para as crianças e adolescentes 

atendidos pela instituição. Pessoas assim, que se dedicam ao próximo em 

uma verdadeira missão, deixam uma conduta marcante para todos que 

necessitam, mostrando toda generosidade e doação ao próximo. Desta 
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forma, demonstro meus sinceros agradecimentos pelos trabalhos 

desenvolvidos nas entidades do nosso município. 

Presidente colocou a moção em votação, sendo aprovada de forma 

unanime. 

 

Moção de Apoio 4/2017 de autoria do Vereador Júnior e todos os 

demais Edis, com expediente endereçado ao Prof. Dr. Matheus Bornelli 

de Castro, Diretor-Geral do IFMS, Campus Naviraí, apresentando 

Moção de Apoio à implantação e estruturação do curso superior de 

Bacharelado em Agronomia no IFMS, Campus Naviraí, por entender a 

importância da consolidação dessa Instituição de Ensino em nosso 

Município, bem como os benefícios da implantação do Campus de 

Ciências Agrárias e a consolidação de Naviraí como um Polo Educacional. 

Júnior justificou que é de nosso conhecimento o interesse do Instituto 

Federal de Naviraí em ofertar, para o ano de 2018, o curso superior de 

Bacharelado em Agronomia. Sabemos também que para a oferta do 

curso é necessário que o Instituto disponha de uma área de 50 

hectares, para que possa desenvolver as atividades experimentais 

relacionadas à Agronomia. Como o IFMS já dispõe de uma área de 7 

hectares, carece da aquisição de 43 hectares para que possa atender 

aos requisitos mínimos para implantação da fazenda-escola, conforme 

relatado por vossa senhoria. Afirmou que nesse sentido, sabemos que o 

Governo Federal não dispõe de alocação orçamentária no IFMS no 

aporte necessário para aquisição desses 43 hectares de área, o que 

inevitavelmente inviabilizaria a oferta do curso. Sabemos também que 

existe uma mobilização por parte do Executivo Municipal e de alguns 

setores da sociedade civil organizada para a concretização desse 

projeto. Disse ainda que a Câmara de Vereadores, por sua vez, também 

tem atuado constantemente em prol deste projeto, pois sabemos da 

importância e da relevância da implantação desse curso para a cidade 
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de Naviraí e região. Dessa forma, não há outro caminho senão o de 

apoiarmos esse pleito e, no que competir a essa Câmara Municipal, 

faremos o necessário para auxiliar a implantação e estruturação do 

curso, inclusive por meio de trâmites administrativos internos, quando 

necessários, e articulação com as bancadas parlamentares estadual e 

federal para destinação de emendas. 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que fosse realizado o 

encaminhamento da proposição. 

 

Moção de Pesar 42/2017 de autoria do Vereador Júnior e todos os 

demais Edis, com expediente endereçado à família Nunes Jardim, 

apresentando as nossas mais sinceras condolências, pelo falecimento do 

Senhor Vilson Nunes Jardim, que ocorreu no dia 02 de novembro em 

Campo Grande. Não poderíamos deixa de demonstrar nosso pesar ao 

seus familiares, manifestando nosso profundo respeito pela família, 

pioneira em Naviraí. Vilson ou Piabá, como era conhecido, era filho da 

Dona Olga Nascimento Jardim e do já falecido Senhor Domingos 

Jardim dos Santos, deixou a cidade em 1981 para morar em Campo 

Grande com a família, era farmacêutico, casado, pai de 4 filhos e avô. 

Rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Os 

vereadores desejaram que a paz, o consolo e a força da fé reinem no 

meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas. 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar 43/2017 de autoria do Vereador Júnior e todos os 

demais Edis, com expediente endereçado aos familiares da Senhora 

Helena Nascimento Messias, apresentando nossas mais sinceras 

condolências à família enlutada, pelo seu falecimento ocorrido no dia 02 

de novembro do corrente ano, reiterando que não poderíamos deixar de 
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nos associarmos ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e 

rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Os Edis 

desejaram que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 

primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a Senhora 

Helena descanse em paz. 

Presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse o 

encaminhamento da mesma. 

 

Presidente determinou ao Primeiro secretário que fosse realizada a 

leitura da ordem do dia. 

 

Projeto de Resolução n° 9/2017 de autoria do Vereador Júnior, que 

em súmula Revoga o inciso XII do artigo 41, o inciso III e § 3º do 

artigo 176 e o artigo 178. Altera a redação § 8 do Artigo 222 e 

acrescenta o inciso III artigo 179 ao Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Naviraí.  

O projeto teve seus pareceres favoráveis tanto pelo jurídico quanto 

pelas comissões. 

Presidente colocou em Primeira e Única discussão. 

Júnior fez uso da palavra justificando que o referido Projeto visa 

extinguir os últimos resquícios de votação secreta que ainda existiam 

no Legislativo, além de trazer a obrigatoriedade de que todos os temas 

da ordem do dia sejam votados de forma nominal, para que 

principalmente os ouvintes pelo rádio e deficientes visuais tenham 

consciência dos votos de seus parlamentares. 

Presidente colocou em única votação, sendo o projeto aprovado por 

unanimidade. 

 

 

TRIBUNA  
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Josias fez uso da tribuna por cinco minutos e iniciou sua fala 

parabenizando o Vereador Júnior pela forma em que o mesmo legisla, 

sendo sempre inteligente e cauteloso em suas falas. Josias prosseguiu 

afirmando que isso faz com que ele acredite na administração do 

Executivo e que apesar dos problemas herdados por Izauri, o mesmo 

está conseguindo vencer as dificuldades e fazendo uma boa 

administração. O Vereador tornou dizer ter crenças na gestão atual e 

que sim, existem dificuldades no município e entende os problemas 

enfrentados pelo líder do Executivo.  

Por fim tornou elogiar a postura do vereador Júnior afirmando 

novamente que o mesmo é muito sábio e sabe como fazer boas críticas. 

 

Klein fez o uso da tribuna por cinco minutos e iniciou sua fala 

cumprimentando todos, em seguida comentou sobre suas proposições 

legislativas, afirmando que está atuando em todas as áreas, inclusive 

busca tentar transformar Naviraí em um Polo Comercial e que isso seria 

muito bom para o Município. Klein Prosseguiu afirmando que uma grande 

preocupação dele é a segurança, que realizou uma audiência pública 

visando a implantação da guarda municipal em Naviraí, e se não houver a 

possibilidade da mesma, o Edir fez uma indicação visando a implantação 

de uma guarda nas escolas para que possa manter a segurança das 

pessoas assegurada. O Vereador afirmou que é possível economizar em 

alguns setores para poder investir em segurança, pois o efetivo da 

Policia Civil e militar não é suficiente para atender a demanda na 

segurança do município, pois o efetivo atual é suficiente caso o 

Município tivesse apenas cerca de vinte e dois mil habitantes. Klein 

finalizou sua fala afirmando torcer para que a administração do 

Executivo dê certo e que se resolvam os problemas.  
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Márcio fez o uso da tribuna e iniciou sua fala cumprimentando todos, 

em seguida afirmou que a fala dos vereadores em sessão é muito 

importante, pois a população escuta a mesma e sempre está antenada 

nas coisas que acontecem. Em seguida o vereador parabenizou Klein pela 

sua fala sobre segurança, pois segurança é de fundamental importância. 

Márcio também comentou sobre a limpeza pública, alertando que o 

Prefeito esteja preparado para atender o Município, pois 

costumeiramente as pessoas recebem visitas e por se tratar de uma 

época festiva suja-se muito a cidade.  

 

Rosângela fez o uso da tribuna e iniciou sua fala cumprimentando todos, 

informou em seguida que na semana teria muitas coisas para estar 

trabalhando, inclusive o aniversário de Naviraí, a vereadora desejou os 

parabéns a todos, disse também que sabe das dificuldades que a cidade 

enfrenta e já enfrentou, e também por isso parabeniza a população de 

Naviraí. Rosângela seguiu sua fala afirmando que busca retribuir a 

confiança nela depositada e que temos que lutar muito pelos direitos da 

população de nosso município, desde segurança, saúde, trabalho e lazer, 

e sobre lazer a vereadora informou que o município já foi visitado 

algumas vezes pelos responsáveis do Ody Park de Maringá – PR. E entre 

essas visitas esses investidores ficaram muito empolgados com o 

Balneário Municipal, inclusive elogiaram a estrutura e o local, a 

vereadora afirmou que esses responsáveis passaram a ela que em 12 

anos no Ody Park foram investidos cerca de 60 milhões de reais e que 

em Naviraí o interesse é de investir o mesmo valor neste mesmo prazo. 

Rosângela afirmou que em Maringá – PR muito mudou-se naquela cidade 

após o parque e que em Naviraí muita coisa mudará também, 

sequentemente a vereadora afirmou que devemos amar o município e 

entender que não só Naviraí, como o país também está em crise. A Edir 

afirmou que a falta de empregos não justifica a criminalidade, pois 



 

 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS  Página 19 de 21 

 

 

SECRETARIA 

 

muitas pessoas que estão sem emprego estão vendendo diversas formas 

de alimentos na rua e buscando formas honestas de conseguir dinheiro 

para o sustento. Rosângela também pediu atividade da população, para 

que denuncie qualquer caso de vandalismo e violência, pois a população 

deve cuidar do município e de sua vizinhança. 

 

Júnior fez o uso da palavra e ao inicio de sua fala cumprimentou a todos 

presentes, em seguida o vereador afirmou que gostaria muito de 

sempre usar a tribuna para falar de coisas boas, entretanto que nem 

sempre é possível. O Edir também agradeceu o vereador Josias pelos 

elogios feitos a sua pessoa, afirmou ainda que se na legislatura passada 

divergiam bastante sobre pensamentos, hoje já não mais tanto, algumas 

vezes apenas. Júnior disse que os vereadores contribuem e querem 

contribuir para o desenvolvimento do Município e que é mais fácil 

encontrar pessoas que falam mal do trabalho dos legisladores 

municipais do que pessoas que elogiam, entretanto que mesmo assim por 

algumas vezes ainda encontram pessoas que fazem esses elogios. Foi 

dito também pelo vereador que sempre estão atentos em atender a 

população e que sempre estão dispostos a ajudar a população e lutar 

pelos direitos da mesma. Em seguida Júnior justificou seu atraso na 

presente sessão afirmando que estava em uma manifestação de cerca 

de 200 trabalhadores da empresa DCOIL, manifestação essa causada 

pelo não cumprimento dos direitos trabalhistas por parte da empresa. 

O Edir afirmou também que a situação desses trabalhadores é muito 

similar com a de pouco tempo atrás, quando houve o fechamento de 

outra usina no município e que devemos nos manifestar para ajuda-los, 

assim como foi feito naquela situação. Júnior também parabenizou os 

Sindicatos pelas posturas nessas situações, parabenizou também a 

Vereadora Lourdes, afirmando ter orgulho de legislar junto a mesma, 

pois trata-se de uma das fundadoras do Município, parabenizou também 
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toda a família da vereadora e todos os munícipes. Júnior desejou 

novamente os parabéns a todos e desejou um ótimo fim de semana a 

todos. 

 

Fabiano fez uso da tribuna e cumprimentou todos, em seguida afirmou 

estar solidário sobre a situação dos trabalhadores da DCOIL, afirmou 

também que trabalhou 10 anos na Infinity e tem muitos amigos nessas 

usinas. Fabiano seguiu sua fala afirmando que todos os vereadores são 

cobrados por falta de remédios e que pouco antes da sessão um pai de 

família foi atrás de três remédios básicos na farmacinha e não tinha 

nenhum remédio da receita do mesmo, pouco depois chegou outro pai 

atrás de medicamento básico, afirmando não ter na farmácia municipal. 

O Edir afirmou ainda que Adriano, Gerente de Serviços Públicos pediu 

demissão e ficará só até dia 30 a frente de sua pasta, e que a decisão 

só seria revertida caso as coisas mudassem drasticamente. Fabiano 

finalizou sua palavra parabenizando todos e desejando um bom dia. 

 

 

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 sete dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezessete.  
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