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ATA DA 5a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/03/2017. 

 

 

 Aos sete dias do mês de março 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. O Senhor Presidente solicitou ao primeiro 

secretário para fazer a leitura do expediente – ata da Sessão Ordinária 

realizada no dia três de março do ano de dois mil e dezessete se 

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

Ofício nº 72/17/GAD de 07 de março de 2017 do Senhor José Izauri 

de Macedo, Prefeito Municipal encaminhando para referendo do Poder 

Legislativo, os Termos de Colaboração nominados em caráter de 

urgência. 

Termo de Colaboração n° 05/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a APAE no valor de R$4.500,00 com cinco parcelas de 

R$900,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo após 

em votação, foi aprovado. 
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Termo de Colaboração n° 08/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Lar da Criança amor e Fraternidade no valor de 

R$44.000,00 com cinco parcelas de R$8.800,00 mensal; O Senhor 

Presidente colocou em discussão, logo após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 10/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e APROCAN no valor de R$35.000,00 com cinco parcelas de 

R$7.000,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em discussão, logo 

após em votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 22/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e Casa Lar Santo Antônio no valor de R$23.239,00 com cinco 

parcelas de R$4.999,00 mensal; O Senhor Presidente colocou em 

discussão, logo após em votação, foi aprovado. 

 

  

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento nº 19/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva e outros Edis; 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 que seja informada a esta 

Casa de Leis, se há crianças e adolescentes na lista de espera por vagas 

em Centros de Educação Infantil (Creches) e nas escolas de educação 

básica. Em caso afirmativo, qual o número de crianças e adolescentes 

que estão aguardando e qual a previsão de abertura de novas vagas. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

Claudio Cezar falando que sempre recebe mães reclamando que os 
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filhos estão fora das salas de aulas e fizeram este requerimento para 

saber a real situação da educação no município e caso esteja tendo 

falta de vagas mesmo, espera que possa estar conversando com a 

gerente de educação para solucionar o problema o mais rápido possível, 

mas irá esperar a resposta para tomar as devidas providências. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 26/2017 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva e demais Edis; 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 Eduardo Mendes Pinto, Gerente de Administração, 

requerendo Informações sobre andamento de estudos de viabilidade, 

elaboração de projeto e licenciamento do novo cemitério municipal de 

Naviraí, visto que o atual tem sua capacidade excedida. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador Simon 

falando que esse assunto é muito cobrado pela população porque o 

cemitério atual não comporta mais a demanda de falecimento que existe 

na cidade, tendo em vista que muito já foi falado a respeito do novo 

cemitério, e que de fato não existe uma documentação nesta casa para 

mostrar para população se existe mesmo, ou se há pelo menos um 

estudo a respeito. Com a palavra o vereador Josias parabenizando pelo 

requerimento, até porque já foi feito muito nesta casa e disse que já 

foi conversado com essa atual administração sobre esse assunto e disse 

que há um estudo para comprar uma área para que as pessoas possam 

enterrar em paz seus entes queridos. Com a palavra o vereador Klein 

falando que essa questão é muito importante e vai precisar que todos os 

vereadores estejam unidos para cobrar e dar uma agilidade no poder 

executivo, porque já vem se estendendo há muito tempo e nas gestões 
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anteriores pecou muito deixando de fazer o que é necessário em nossa 

cidade, porque cemitério é de vital importância e não tem como uma 

cidade do porte de Naviraí com cinquenta e dois mil habitantes não ter 

um local apropriado, digno com capacidade para poder abrigar o corpo 

das pessoas que falecem; a situação do cemitério é tão crítica que o 

encarregado falou que vai ter que sepultar as pessoas de pé para ocupar 

menos espaço, porque os corredores já foram utilizados e não tem como 

transitar mais; essa situação é de calamidade há muito tempo, então 

tem que ser cobrado da atual administração para que tenha 

sensibilidade e dar prioridade ao assunto, não tem como deixar mais 

para amanhã, o prefeito tem que se desdobrar com sua equipe para que 

viabilize um local adequado. Com a palavra o vereador Claudio Cezar 

falando que já havia feito esse requerimento e não obteve nenhuma 

resposta, mas que irá enviar um ofício a gerente de obras para que pelo 

menos abra mais um portão na lateral do cemitério para facilitar a 

limpeza do mesmo. Com a palavra o vereador Júnior do PT comentou 

sobre uma área que foi rejeitada e que gostaria de saber que área é 

esta e a justificativa técnica, que se de fato esses estudos foram 

realizados nesta determinada área e o porquê de não ter sido 

autorizado, para poder acompanhar e não deixar a administração 

cometer o mesmo erro de elaborar estudos e escolher uma nova área 

que vai ser rejeitada futuramente, solicitando que seja feito um 

adendo. Com a palavra o vereador Marcio Scarlassara, falando que já 

foi cobrado diversas vezes em outras gestões e nada foi feito, e 

comentou que com o falecimento do Professor Estácio ocorrido por 

esses dias, ele teve que ceder um espaço de sua família para que o 

mesmo fosse enterrado; e falou de sua preocupação de como a 

população irá enterrar seus entes queridos, com tantas mortes 

ocorridas na cidade, devido a falta de medicamentos e médicos. O 
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Senhor Presidente colocou em votação o requerimento e em seguida o 

adendo do vereador Júnior do PT, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 29/2017 de autoria do Vereador Ederson Dutra, 

Fabiano domingos dos Santos e Eurides Rodrigues; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, 

com providências para o Senhor Clodomiro Nicacio Nascimento, Gerente 

de Finanças, requerendo a prestação de contas do mês de Janeiro/2017 

e Fevereiro/2017. O Senhor Presidente colocou em discussão, em 

seguida em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 30/2017 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva, Lourdes Elerbrock e Rosângela Farias Sofa; 

expediente endereçado à Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, com providências para o Senhor Clodomiro Nicacio 

Nascimento, Gerente de Finanças, requerendo que seja apresentada a 

esta Casa de Leis o cronograma físico e financeiro da Pista de Skate 

denominada Matheus Jonathas Alves.  O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Claudio que falou que fez esse 

requerimento porque está falando de uma obra no valor de trezentos e 

vinte mil reais que foi iniciado no dia 18 de janeiro de 2016 com a 

previsão do término para junho de 2016 e até hoje está inacabada e 

como fiscalizadores do povo tem que saber o que aconteceu. Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 31/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

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

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, requerendo Informações a 

respeito da programação para a construção dá Rampa de embarque e 
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desembarque que dá acesso ao Rio Amambai, localizada na Vila 

Industrial. Senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o 

vereador Júnior do PT falando que está acompanhando esse pleito que é 

de longa data, de duas legislaturas, e se recorda de várias pessoas 

cobrando a questão da rampa de acesso ao rio Amambaí, assim também 

como a rampa de acesso ao rio Paraná no Porto Caiuá; o que ocorre é que 

existe todo um passo a passo, uma dificuldade com o licenciamento 

ambiental e comentou que quando estava à frente da gerência ambiental 

trouxe a competência para o município licenciar essa atividade, que foi 

licenciado, elaborado o projeto, enfim já tem tudo pronto, falta 

executar a obra, mas sabe que isso tem causado grandes transtornos, 

como já falado inúmeras vezes, porque aquela rampa não dá acesso só 

aos pescadores amadores e profissionais, mas aos órgãos de 

fiscalização, corpo de bombeiros, ministério público, polícia militar 

ambiental, IMASUL, órgãos federais como o IBAMA, enfim todos se 

valem daquele acesso que está em condição precária ou sem condições, 

como viu recentemente uma publicação de uma camioneta dentro do rio, 

que provavelmente foi puxar ou deixar a embarcação e acabou não 

conseguindo retornar, causando transtorno, prejuízo ao cidadão que 

paga seus impostos e que precisa ver as políticas públicas do trabalho 

do executivo acontecendo e melhorando sua vida. Na época o custo era 

em torno de trinta ou cinquenta mil reais, e que a prefeitura pode 

executar, porque tem os materiais, tem a equipe qualificada, tem os 

profissionais que tem condição de acompanhar essa obra que é 

relativamente simples e que tem a sinalização de empresários que atuam 

no local e já se dispuseram inclusive a ajudar com maquinário, ou o que 

precisar para agilizar a obra. E entende que é o começo de 

administração e que não deu tempo de verificar todos os assuntos, mas 

quer saber se já existe uma programação para a execução dessa obra e 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

se não existe que seja feito no menor prazo possível. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Requerimento nº 33/2017 de autoria do Vereador Marcio Andre 

Scarlassara; expediente endereçado ao Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo que informe a este 

Vereador, bem como a esta Casa de Leis, os seguintes quesitos: 01 - Se 

há Posto de Saúde Familiar sem médicos, e quais são os devidos PSf´s; 

02 - Se tiver, qual o prazo de regularização dos mesmos; e 03 - Escala 

de dias que estão sem os devidos médicos nos referidos Postos de 

Saúde. O senhor Presidente colocou em discussão, usou a palavra o 

vereador autor, falando que quatro médicos já não fazem mais parte do 

quadro de Naviraí, já foram embora; então além de não ter 

medicamentos, agora também sem médicos. Pede ao secretário de saúde 

que saia do seu gabinete e que vai aos PSF´s para saber de fato o que 

anda acontecendo, porque a população de Naviraí não pode ficar sem 

médicos. Comentou que se sentiu um inútil como vereador no domingo, 

porque foi até o hospital municipal, onde uma gestante de nove meses 

estava chorando por estar com o feto morto na barriga, situação essa 

revoltante, porque ela já havia estado nos PSF´s durante a semana e 

não tinha médico e no sábado que foi internada, mas já era tarde. São 

muitas denúncias feitas e que simplesmente acabam sendo arquivadas, 

deixando-os de mãos atadas e com vontade de renunciar ao mandato por 

tudo isso que acontece. Essa situação é muito crítica e precisa ser 

solucionado, o mais rápido possível. Com a palavra o vereador Klein, 

dizendo que o vereador tem toda razão, porque estão aqui há tantos 

anos cobrando atitude em relação à saúde de nossa cidade e nada 

melhora. Relembrou um fato que um antigo vereador disse que eles não 

poderiam cobrar tanto da saúde em Naviraí, devido ser um caos no 

Brasil inteiro, mas que ele argumentou que não interessava o que estava 
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acontecendo em outros locais, o que importava era o que estava 

acontecendo aqui, porque o hospital municipal é de Naviraí e o povo 

precisa é ser atendido aqui, só em casos de extrema necessidade e 

quem tem recursos que irão pra fora, porque a população depende de 

recursos públicos; nós temos que arrumar nossa casa e que o hospital 

municipal é do nosso povo e precisamos fazer de tudo para que exista 

um atendimento de qualidade no hospital, para que não aconteça mais 

esse tipo de situação, e que não seja corriqueira as pessoas perderem a 

vida no hospital municipal. Com a palavra a vereadora Cris Gradella 

falando que deveríamos tomar o devido cuidado, para saber até onde vai 

o papel do vereador, e a função é saber se essa gestante teve todos os 

seus direitos garantidos, se teve os remédios que precisava, se fez os 

exames que foram solicitados, aí compete ao vereador; agora a conduta 

médica se foi erro ou não, não compete ao vereador julgar; os 

vereadores tem que assegurar que as pessoas que estão sendo 

atendidas sejam garantidos todos os seus direitos, que tenham acesso 

aos serviços, medicamentos, exames, por isso que tem que brigar. Todos 

estão preocupados com a saúde, quer que melhore e farão tudo o que 

puder para melhorar, mas precisa ter cautela nos fatos. O vereador 

Klein fez um aparte falando que realmente não pode fazer nenhuma 

acusação, e lembrou que quando fez uma denúncia, trouxe os fatos por 

escrito pela pessoa que foi prejudicada no atendimento, onde ele tinha 

até o nome do médico, mas que não revelou, solicitando que a 

investigação foi feita e se fosse apurada a irresponsabilidade com erro 

médico, seria encaminhada ao ministério público. Então falou que esse 

cuidado todos tem, e cobram um serviço de qualidade e se estão 

fazendo os exames, porque pode ter sido uma fatalidade ou um descaso, 

então tem que ter essa preocupação, porque o defensor do povo de 

Naviraí é o vereador, e irão pedir investigação quantas forem 

necessárias para que apure irresponsabilidades. Um aparte do vereador 
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Marcio falando que as denúncias foram apuradas pelo Conselho médico 

do Mato Grosso do Sul, que faz todo o acompanhamento; o que eles 

fazem é trazer o problema para ser resolvido e as pessoas competentes 

que resolvam e no caso é o CRM que apura as irregularidades. Com a 

palavra o vereador Júnior do PT, falando que não poderia deixar de se 

manifestar e comentou que a comissão de saúde esteve no hospital 

municipal no dia de ontem, mais uma vez, agora acompanhada de mais 

três vereadores e desta vez com mais calma, para fazer exatamente o 

mesmo trabalho que foi feito nos doze PSF´s da cidade, verificando as 

condições de trabalho dos profissionais que lá atuam e principalmente 

as condições de atendimento à população, e antes de falar do hospital 

municipal, falou que há dez dias atrás, recebeu uma informação de que 

em algumas unidades de saúde havia uma previsão de saída de quatro ou 

cinco médicos, mas em contrapartida foi anunciado que já havia um 

plano B, que já tinha médico que iria substituir e a população não iria 

ser penalizada, o que não está acontecendo. Ontem no hospital municipal 

um senhor relatou a ausência de médico no posto Carlos Vidoto e quando 

entrou em contato hoje, ficou sabendo que ainda não tem médico. Então 

é necessário falar uma língua só, porque a medida que você declara 

alguma coisa e eles vereadores que são pessoas públicas e representam 

um poder constituído, assim como os gerentes da prefeitura, essas 

informações precisam ser real e precisam se cumprir. Todos sabem que 

intempéries e imprevistos acontecem, mas precisam saber do que estão 

falando. Comentou quando foram à primeira vez na farmacinha ficaram 

sabendo que a previsão era de quinze dias para normalizar a aquisição 

de insumos, depois passou para vinte dias, então precisam saber 

exatamente o que está acontecendo; disse concordar com a vereadora 

Cris que o papel do vereador é verificar se o direito do cidadão está 

sendo respeitado, é ver se o hospital está em condições de atendê-los, 

mas se sabe que já faz mais de meses que não tem medicamentos, não 
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tem insumos, não tem médicos nos postos de saúde, então o direito 

deste cidadão não está sendo respeitado, aí cabe aos vereadores e é o 

que estão fazendo, fiscalizando e apurando para punir quem merece ser 

punido. Falou ainda que está acompanhando de perto e pediu para 

administração dar prioridade ao hospital municipal, porque irão 

continuar cobrando. Com a palavra o vereador Ederson Dutra, falando o 

que está acontecendo na saúde é incompetência do atual prefeito, 

porque a licitação, o financeiro e demais gerências não funcionam, 

porque dinheiro tem, e quer saber o que recebeu e o que foi pago, quer 

saber qual foi a receita. Quanto a santa casa, informou que foi ele quem 

convocou os nobres colegas para fazerem uma visita e foi constatado 

que estão comendo frango a dezesseis dias, tanto no almoço quanto no 

jantar, e quando o vereador Júnior fala que saúde é prioridade, é 

prioridade, não pode ser secundário, o Senhor Izauri tem que ficar 

atento aos seus gerentes, a campanha já acabou, tem que ter atitude de 

prefeito; não é fácil chegar aqui e criticar um prefeito que tem apenas 

sessenta dias de mandato, mas não é desculpa para falar do mandato do 

Léo Matos, o que precisa é fazer gestão de responsabilidade, porque 

Naviraí está um caos, está abandonada e infelizmente perdemos nosso 

vice-prefeito Sakae Kamitani, porque as fichas foram jogadas no vice, 

mas infelizmente tudo piorou. Falou que o vereador Marcio não pode 

ficar constrangido e querer renunciar ao mandato não, o que tem que 

ser feito é que os treze vereadores tem que ir pra cima dos gerentes, à 

prefeitura e fazer todos trabalharem, porque estão lá para atender a 

população e atender muito bem, e se está faltando comida na santa casa 

é porque alguém não está sabendo fazer bem o seu serviço, então pede 

para sair porque não irão aceitar isso nesta gestão. Não podem ser 

omissos, não podem se acovardar na frente de gerentes, nem do 

prefeito e quem quer que seja, estão aqui para cumprir seu papel que é 

cobrar, e cobrar com atitude; não irá dar trégua. Comentou ainda, que 
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se não estão cuidando dos vivos, como irão cuidar dos mortos, por isso 

que o cemitério está abandonado, então acredita que tudo isso é falta 

de gestão, e falta do Sr. Izauri tomar uma atitude. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Pedido de Informação nº 01/2017 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Senhor Fábio Augusto 

Bonicontro, Gerente de Saúde, solicitando informações sobre a forma 

de atendimento às mulheres quanto aos exames preventivos, na rede de 

saúde do município. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor cumprimentado a todas as mulheres pelo dia 

internacional que será comemorado no dia de amanhã, e como 

homenagem a elas e devido a muitas reclamações nesse sentido, está 

pedindo essa informação e sugerindo que volte o atendimento às 

mulheres, na questão dos exames preventivos, como era feito em 

gestões anteriores, que chegavam e eram atendidas prontamente e 

faziam os exames; quando resolveram fazer através de agendamento 

encontraram dificuldades devido o ciclo menstrual não compatível com 

as datas marcadas, então espera que este atendimento seja 

diferenciado nesse caso, porque o preventivo é muito importante para a 

saúde das mulheres. Parabenizou as mulheres guerreiras, determinadas, 

que fazem a história na nossa cidade, e que está à disposição de todas 

quando tiver qualquer dificuldade com relação a saúde e que dependa do 

atendimento do poder público, que venha para esta casa e procure os 

vereadores, porque estão aqui para atender a todos. O Senhor 

Presidente colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 41/2017 de autoria dos Vereadores Eurides Rodrigues e 

Fabiano Domingos dos Santos; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 
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providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

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

Públicos, indicando que seja realizado o recapeamento das ruas, bem 

como a limpeza na rede de escoamento de água do Bairro Vila Nova. 

Usou a palavra o vereador Eurides falando que é uma solicitação da 

população do referido bairro, e que muitos moradores de lá o 

procuraram para que fizesse essa cobrança, e pediu que a gerente de 

obras andasse pelo bairro para ver a situação em que está. Aproveitou 

para parabenizar o bairro que fez nove anos no dia de ontem. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 42/2017 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, indicando que seja verificada a possibilidade da construção 

de uma Clínica Especializada para Mulheres. Usou a palavra o vereador 

autor que aproveitou para parabenizar todas as mulheres, e disse serem 

constantes as reclamações sobre a quantidade de pessoas nos postos de 

saúde, causando demora no atendimento e devido tantos afazeres, os 

filhos para cuidar e não dispor de tanto tempo. Essa indicação veio no 

momento certo, porque amanhã é o dia internacional da mulher e a 

referida indicação quer proporcionar um atendimento diferenciado às 

mulheres. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário para 

que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 43/2017 de autoria dos Vereadores Lourdes Elerbrock e 

Antonio Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, indicando que seja viabilizada a 

elaboração de um projeto de lei, direcionado aos comerciantes do nosso 

município, determinando a construção de calçadas ecológicas em frente 
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aos seus estabelecimentos, visando acessibilidade, escoamento e 

sinalização das mesmas, de acordo com a Lei Complementar Nº 

063/2006, que dispõe sobre o Código de Obras do Município de Naviraí. 

Aos que atenderem a determinação legal, a prefeitura poderia 

incentivar com um desconto sobre o IPTU. O projeto em questão 

seguiria as orientações legais, de acordo com as normas da ABNT/NBR 

9050/04, que ratifica o art. 5º, da CF/88 e o Decreto Lei nº 5.296/04. 

Usou a palavra a vereador Lourdes, falando que tem muitas calçadas 

quebras e desniveladas, causando dificuldades para as pessoas caminhar 

e até acidentes, e que esse projeto além de facilitar o trânsito das 

pessoas, também iria embelezar nossa cidade, então espera o senhor 

prefeito atende esse pedido. Com a palavra o vereador Klein, falando 

que assinou essa indicação juntamente com a vereadora, até em face do 

partido verde que cuida do meio ambiente, para que as calçadas sejam 

feitas de forma ecológica, e que tem que ter uma atenção diferente das 

coisas e vimos quase todos os requerimentos e nas ações do executivo 

municipal é no sentido de melhorar o asfalto para que os carros possam 

passar, mas em nenhuma das administrações nós vimos preocupação com 

as calçadas para os pedestres, e nós sabemos que o pedestre é mais 

importante que o carro; as calçadas estão esburacadas, estão 

obstruídas por árvores, entulhos e muitas vezes sem calçadas e aqui em 

Naviraí já tivemos um acidente muito trágico com uma moça da nossa 

cidade, que estava fazendo caminhada nas imediações da Avenida 

Amélia Fukuda e um caminhão tirou a vida da moça, então temos que ter 

essa preocupação com o passeio público. Um aparte do vereador Claudio 

falando que no ano que passou, solicitou o calçamento em frente ao 

Posto Antonini que também é um perigo passar por ali, porque param 

muitos caminhões e as pessoas tem que andar no meio da rua, mas a 

gestão anterior não atendeu sua solicitação e espera que essa 

administração resolva esse problema. O vereador Klein falou que a  
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prefeitura pode notificar o proprietário para que ele faça a calçada; 

então estamos com um novo administrador, apostamos nele e confiamos 

que será um grande prefeito, mas para que as coisas comecem a 

acontecer, é necessário que haja uma preocupação em todos os sentidos 

e espera que o executivo resolva a questão do passeio público de nossa 

cidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça 

o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação nº 44/2017 de autoria dos Vereadores Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior, Maria Cristina Tezolini Gradella, Lourdes Elerbrock e 

Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Mariony Farias Costa de Macedo, Coordenadora das Políticas 

para as Mulheres, indicando que sejam atendidas as seguintes 

demandas, protocoladas nesta Casa de Leis pela Associação de Grupos 

de Mulheres de Naviraí: - a construção de Fraldários nos órgãos 

públicos e no Parque de Exposição, em pelo menos um banheiro feminino, 

com prioridade nos postos de saúde; - a contemplação de moradias, 

coordenada pela Gerência de Habitação do município, para que 20% dos 

imóveis populares habitacionais sejam destinados as mulheres, chefes 

de família, sendo que atualmente a seleção dos mutuários é realizada 

por critérios estabelecidos pela Agência de Habitação Popular do 

Estado do Mato Grosso do Sul (AGEHAB-MS); - a construção ou 

adequação de uma creche com horário estendido, para o atendimento às 

mulheres que trabalham além do horário comercial; - a capacitação para 

as mulheres nas áreas de artes plásticas, artesanatos, cursinhos 

preparatórios para o ENEM e vestibulares, entre outros; - a 

revitalização das praças com parques infantis, visando à volta da família 

às mesmas; - a cobertura nas áreas externas dos postos de saúde. Usou 

a palavra o vereador Júnior do PT falando que foi feito uma 
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reivindicação nesse sentido no ano de 2015 que foi encaminhada para a 

prefeitura, dentre as indicações, constava também a reivindicação da 

cobertura dos pontos de ônibus, onde já foi feito através de uma 

parceria com a justiça do trabalho, com a procuradoria do trabalho, 

então foi excluído aqui; a construção do fraldário é porque muitas vezes 

nos esquecemos das situações diferenciadas, normalmente quem cuida 

das crianças pequenas são as mulheres e elas têm a necessidade de 

serem atendidas nos órgãos públicos, de participar dos eventos no 

parque de exposição, porque quando existe a necessidade de fazer a 

troca das fraldas, não existe lugar adequado nos órgãos públicos aqui 

em Naviraí, é uma demanda relativamente simples e que pode ser 

adaptado. Na questão das moradias, sabemos que um dos critérios para 

acesso as moradias populares é justamente a mulher, chefe de família, 

a quantidade de filhos, mas que seja estudada a viabilidade de um 

projeto de lei, para que seja separada a quantidade específica para 

essas mulheres, e que não seja isso utilizado como critério de acesso. 

Sabemos que existe a necessidade de creche de horário estendido, é 

uma demanda delicada, mas o que estão pedindo não é que todas as 

creches funcionem, mas que tenha um local específico para as mulheres 

que trabalham em horários diferenciados; a capacitação em todas as 

áreas, revitalização das praças e a cobertura das áreas externas dos 

postos de saúde, mesmo sabendo que já foi pedido muitas vezes, irá 

continuar solicitando até ser atendido; espera que tenham um olhar 

atencioso no tocante aos direitos das mulheres, a garantia que elas 

tenham de fato os seus direitos garantidos pelo poder público. Com a 

palavra a vereadora Rosângela falando que quando se fala em política 

pública para mulher ou um atendimento especial para mulher, não está 

segregando da sociedade, mas avançando nos direitos da mulher que 

vem de longos anos e sendo conquistado aos poucos; as mulheres 

antigamente eram só para ter filhos, não tinham espaço nenhum e esse 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

atendimento especializado para mulher tanto na casa, na educação e em 

todos os setores, só vem dizer que a luta está valendo a pena. Comentou 

que atrás do vereador Júnior tem uma grande mãe, a Professora Joana 

que é batalhadora com o grupo das mulheres; e que na noite de ontem 

nesta Casa, teve um fórum da mulher, com a presença de várias 

mulheres integrantes da sociedade, cada uma falando sobre sua área e 

suas conquistas, então disse que assina essa indicação juntamente 

porque necessita sim de ajuda em suas conquistas, porque uma vez que 

contempla a mulher, contempla a família inteira; e acredita que sua  

função dentro desta Casa de Leis, não é simplesmente ideologia 

partidária política, está procurando promover o bem estar do coletivo e 

de toda a sociedade, porque se não tiver o bem estar não irão conseguir 

avançar. Aproveitou para parabenizar a todas as mulheres pelo seu dia 

que será amanhã e pediu a Deus que abençoe e que as capacite cada dia 

mais com bastante coragem para poderem ocupar o espaço que é cabível 

para estar ao lado dos homens, para estarem fazendo a diferença. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Não havendo nada a tratar na ordem do dia, passou para a tribuna. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna a Vereadora Lourdes Elerbrock, cumprimentou a todos e 

falou que fez um requerimento juntamente com o Claudio Cezar, 

solicitando que fosse enviado a esta Casa de Leis, sobre o repasse do 

Naviraíprev dos meses de novembro e dezembro, e que recebeu a 

resposta, falando que em relação aos valores repassados até a presente 

data, informa que nesse período houve inadimplência do Ente (Município 
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de Naviraí) com a Naviraiprev até 31/01/2017 no montante de 

R$1.902.686,47 (Um Milhão e Novecentos e Dois Mil e Seiscentos e 

Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos), isso significa que foi 

feito o pagamento dos funcionários públicos e descontado em folha de 

pagamento e não foi depositado para o Naviraiprev; também repassaram 

a forma como foi pago, no mês de novembro foi pago R$366.478,33 no 

dia 16/02/2017, mês de dezembro foi pago R$441.113,30 foi pago em 

31/01/2017, ainda de dezembro que foi pago em parcela R$342.630,72 

pago em 31/01/2017, e no 13º Salário foi pago a parte do empregado 

R$297.737,52 em 16/02/2017 e ficou ainda pendente relativo ao 13º 

Salário da cota patronal R$454.726,60, e isso significa que houve 

improbidade administrativa por parte do prefeito anterior e disse que 

irá passar as mãos do Vereador Klein para que tome as medidas 

cabíveis. Falou também que recebeu informes do Lar da Criança Amor e 

Fraternidade, e aproveitou para fazer uma consideração porque 

acharam que ela havia falado mal do Lar da Criança, e disse que não tem 

o porquê de falar mal, mas que está vendo a situação caótica do Lar da 

Criança, que vem se arrastando há muito tempo; informou que quando 

era presidente do referido lar, a diretoria tinha ganhado um terreno na 

Avenida Ponta Porã, que era pequeno, mas valioso e foi vendido por 

alguma diretoria e ninguém sabe qual e nem onde foi parar o dinheiro, e 

essas diretorias, segundo foi informada, colocaram pessoas trabalhando 

no lar da criança sem registro e sem nada que comprovasse que eram 

funcionárias; passaram por duas administrações e foram para o 

ministério do trabalho, que veio onerar e muito o Lar da Criança Amor e 

Fraternidade. É uma instituição tradicional em Naviraí, e ela enquanto 

comissão de saúde, educação e assistência social tem obrigação de 

verificar essas coisas também, e no ofício recebido do Lar foi 

informado que tem dezessete crianças de zero a quinze anos, com 

capacidade para vinte e uma crianças, com atendimento muito bom, mas 
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que a situação do lar está bastante difícil, com muitas dívidas, então 

aproveitou a oportunidade para pedir ao Lions Clube de Naviraí, ao 

Ministério Público da Criança, Promotoria da Criança, Juizado da 

Criança e Adolescente, que tomem providências e colaborem para 

ajudar o Lar da Criança a sair dessa crise; essa é a sua intenção, 

mostrar que o lar está com problemas e que podem contar com os 

vereadores para o que for possível dentro das possibilidades. 

 

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

cumprimentou o Senhor Presidente, aos excelentíssimos vereadores e 

vereadoras e aproveitou para prestar homenagem às vésperas do dia 

internacional da mulher, a todas as mulheres de Naviraí que estão 

presentes e que o escutam e dizer em nome das três vereadoras, que 

essa fala deveria ter sido feita no dia da posse, de que muito o orgulha 

de ter aqui a representação feminina, porque sempre foi debatedor 

deste tema, atua fortemente no combate à violência contra a mulher há 

doze anos, acompanha o trabalho da associação de trabalho de grupos 

de mulheres, que fazem esse trabalho há mais de vinte anos, e uma das 

convicções é exatamente essa, da necessidade e da importância que 

tem a presença feminina, a presença da mulher nos parlamentos, nas 

câmaras municipais, assembleias legislativas, na câmara federal. 

Aproveitou para cumprimentar em nome da Joyce presidente da 

Associação de Moradores do Bairro Ipê, todas as lideranças 

comunitárias, das associações, as mulheres guerreiras do dia a dia que 

enfrentam as dificuldades, que fazem jornada dupla para poder 

garantir e correr atrás dos seus direitos, parabenizou a todas. Falou 

que é um dia de comemoração pelas conquistas de todos os direitos que 

já foram conquistados de fato, pela luta que se tem hoje e pela garantia 

desses direitos, mas infelizmente é preciso atentar que o dia 

internacional da mulher, também é um dia de reflexão, é saber que a 
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origem desse dia se deu por conta do assassinato cruel de cento e 

trinta mulheres, que foram queimadas dentro de uma fábrica porque 

protestavam pelos seus direitos. Então é preciso saber de onde vem as 

coisas e que não é só comemoração, e nesse sentido aproveitou para 

parabenizar o evento realizado pela coordenadoria da mulher na noite 

de ontem nesta Casa de Leis, e que o plenário estava repleto de pessoas 

com várias mulheres que estavam à frente demonstrando um pouco da 

sua experiência, da sua história de vida, do seu conhecimento, e o 

lançamento de um calendário de atividades, e a vereadora Rosângela que 

os representou enquanto câmara de vereadores. Falou ainda que os 

eventos dessa atual administração têm sido bastante glamourosos, com 

tudo que há de melhor e ontem não foi diferente, porém dizer também 

que precisamos depois de passar por esse momento de lançamento das 

ações, é preciso aprofundar o debate, as questões relacionadas às 

políticas públicas para as mulheres, deixar de tratar dos temas 

superficialmente e entender que uma coordenadoria de políticas 

públicas e executivo municipal, serve principalmente para tratar das 

pessoas mais humildes e nesse caso as mulheres que estão nos bairros, 

que tem suas necessidades que não estão sendo atendidas. Então 

entender que a necessidade de um poder público de uma prefeitura, de 

uma câmara de vereadores é para garantir os direitos dos menos 

favorecidos, àqueles que por conta própria não conseguem garantir seus 

direitos, e que estão aqui para falar em nome deles, para fazer ecoar a 

voz deles que muitas vezes não são ouvidas. Falou que o Mato Grosso do 

Sul, ostenta como líder no ranking nacional, como sendo o estado de 

casos de violência sexual contra a mulher, o segundo no País com o 

maior número de atendimentos de mulheres vítimas de violência pelo 

SUS, são dados alarmantes e Naviraí não é diferente, é disso que temos 

que tratar, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Recordou 

que no ano passado juntamente com o vereador Gil do Táxi, esteve na 
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Casa de Mulher Brasileira em Campo Grande, obviamente que Naviraí 

não tem condição de ter uma estrutura daquele porte, mas que temos 

condições de fazer algo parecido sem o custeio daquela estrutura, e que 

pode ser feito em conjunto, o fortalecimento da rede de proteção a 

mulher, isso é algo que já foi cobrado aqui e aproveitou para lançar o 

desafio, primeiramente a prefeitura municipal que através da 

coordenadoria de políticas públicas para mulher, através da gerência de 

assistência social e de todas as gerências, lançar o desafio, a 

defensoria pública, ao ministério público, ao Juizado, Judiciário, a 

Delegacia de Atendimento a Mulher, órgãos que estão diretamente 

relacionados ao atendimento à mulher vítima de violência, que todos 

conversem e se coloquem a disposição através da Câmara Municipal para 

adaptar o espaço que já existe do Centro de Referência e Atendimento 

à mulher, que hoje funciona dentro da assistência social, e entende que 

não é adequado, porque precisa ter um local mais discreto, porque as 

mulheres que são vítimas de violência tem muitas dificuldades de 

procurar seus direitos, de expor a sua vida particular para outras 

pessoas e se isso for feito em um local com grande fluxo de pessoas, aí 

você impossibilita. Isso não é garantia de direito, é um entrave, então 

entende que é necessário ir para outro local e conversar com esses 

órgãos para que estabeleçamos algo nos moldes da Casa da Mulher 

Brasileira, que sabe que tem condições de dar certo em Naviraí. Para 

finalizar falou dos convênios aprovados para as entidades, e 

parabenizou a luta da direção da APROCAN, a luta da direção do Lar 

das Crianças, que bateram o pé, foram firmes, foram até a última 

estância, até o prefeito municipal, para rever a posição da 

administração e conseguiram garantir o direito que tem a condições 

mínimas para manter funcionando as suas entidades. Entidades que 

atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e que 

todos precisam ajudar, apoiar e também lembrar que na campanha foi 
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dito, que esta administração e esse prefeito, seriam o pai das 

entidades, e queremos um pai de fato para essas entidades, não um 

padrasto. Então fica o alerta para a gerência de assistência social, que 

cuide e entenda as entidades como instituições de fundamental 

importância para o funcionamento, para o atendimento e para garantir 

os direitos das nossas crianças e adolescentes. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho que cumprimentou a 

todos e parabenizou os vereadores pelas cobranças e disse que quando 

um vereador cobra, ele não está querendo denegrir a cidade, nem a 

imagem do prefeito, ou da gestão, mas sim chamar a atenção no intuito 

de se preocupar juntos com a administração; como o tema já por duas 

sessões, tem sido a saúde pública, falou que os números estatísticos da 

organização mundial da saúde, mostram um número preocupante, porque 

hoje cento e noventa e cinco países está em uma situação caótica, ou 

seja, a saúde está deteriorada na prestação dos serviços básicos, e o 

Brasil com certeza se encaixa dentro desse número alarmante, e isso 

entristece porque pagamos a conta, e se tratando de Naviraí, isso vem 

se arrastando de longe, mas o executivo tem se preocupado com sua 

gestão anunciando a reestruturação dos gastos públicos. Mas chama a 

atenção como vereador no que tange os cortes de investimentos e 

descontinuidade das funções constitucionais; não pode em hipótese 

alguma ser origem para as desculpas para ações no âmbito da conduta 

das ações de saúde pública, ou seja, os cortes e os gastos tem que ter 

critérios, caso contrário irá agravar a situação da saúde. Deixa um 

recado à administração, falando que prudência e zelo devem pautar o 

processo de racionalização da tomada de decisões, o executivo tem que 

ter cautela, o momento exige a confluência da capacidade, ou seja, uma 

direção certa, sem desvios. Ainda se preocupa com os serviços que 

foram terceirizados no passado e que não houve ainda um acordo com a 
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atual gestão para que os exames, como endoscopia, oftalmologia, eco 

cardiogramas, e vários serviços que são prestados para ao município, 

fiquem parados, então faz a cobrança para que a administração tenha 

um olhar para esta área e o mais rápido possível, e que possa dar 

prioridade, rever os convênios e as parcerias e que possam solucionar ou 

amenizar esses problemas de saúde em nosso município.  

 

Usou a tribuna o Vereador Antonio Carlos Klein, que cumprimentou a 

todos e quis reiterar o que já foi dito várias vezes nesta Casa e nas 

manifestações pela cidade, de que Naviraí precisa ter olhos para o 

futuro, mas não para amanhã, e sim para cinquenta e cem anos. Várias 

vezes deu exemplo nessa tribuna, da cidade de Londrina no Paraná, que 

quando começou o desenvolvimento, os políticos que administravam a 

cidade viram a necessidade de prepara-la para ao futuro, falou que 

existia um riacho chamado Igapó como existe aqui o Córrego do Touro, 

que acabaram transformando esse riacho no lago Igapó, para que no 

centro da cidade onde iria transitar muitos veículos, tivesse uma área 

verde para filtrar toda a poluição das pessoas que ali iriam residir e 

tivessem uma boa qualidade de vida. A cidade cresceu e criaram mais 

um lago, que é o Igapó II para continuar dando ar puro para a população 

de Londrina. E em Naviraí infelizmente não tem tido essa preocupação 

com a qualidade de vidas das pessoas e com o meio ambiente, nas 

administrações passadas nada fizeram para preservar o verde de 

Naviraí e isso é ruim para a cidade; então fica aqui novamente um 

alerta, para essa nova administração, no sentido de que façam o 

planejamento da cidade, que construa obras, que façam melhorias na 

cidade que possam daqui a muitos anos serem utilizadas pelas pessoas 

que estarão morando aqui. Então toda ação do poder público tem que 

ser no sentido de cuidar do meio ambiente, da cidade crescer com 

qualidade de vida para todas as pessoas que aqui residir. Deixa o 
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convite para todas as pessoas que queiram participar de um movimento, 

de um partido, que busca a qualidade de vida e preservar o meio 

ambiente, que venham se filiar no PV. O Partido Verde está de portas 

abertas a todas as pessoas da nossa cidade que queiram ter uma 

participação efetiva nesse cuidado com o meio ambiente. E mais uma 

vez deixa o seu cumprimento na pessoa da Rosângela, Lourdes e Cris 

Gradella, às mulheres que fazem parte desse parlamento representando 

todas as mulheres da nossa cidade pelo dia internacional da mulher; a 

mulher é a peça primordial e importante, sem elas não seríamos nada, e 

convidou a todas para participar da vida política. 

 

Usou a tribuna o Vereador Marcio André Scarlassara, que 

cumprimentou a todos e disse que não poderia deixar de cumprimentar 

as mulheres pelo dia internacional que será no dia de amanhã, mulher 

que é a base de qualquer lar e qualquer família; disse que sua mãe foi 

uma grande mulher, guerreira e o que aprendeu deve muito a ela, era 

esposa de militar e teve uma criação que o fez ser essa pessoa que é 

hoje, então deixa um grande abraço a todas as mulheres, a sua sogra 

que faz um grande trabalho na rede feminina de combate ao câncer, a 

Joyce que é presidente do bairro Ipê e faz um grande trabalho. Falou 

ainda que hoje esteve na guarda mirim e viu que está em pleno 

funcionamento, aproveitou para agradecer ao presidente Fernando 

Arruda que tem feito um grande trabalho e a todos os empresários que 

tem ajudado, e que sempre contem com o apoio do vereador Marcio 

Araguaia e demais vereadores. Falou da tristeza de ver o descaso que 

as mulheres ainda sofrem nos dias de hoje, como no domingo ao ver 

aquela mãe com nove meses de gestação com o feto morto dentro da 

barriga e que isso tem que ser investigado para saber o que de fato 

aconteceu. Espera que a administração olhe com carinho para que isso 

não aconteça mais. Pediu para população que denunciem a falta de 
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médicos nos PSF`s, para que possam tomar as devidas providências e 

para finalizar falou que está sempre a disposição de todos. 

 

Usou a tribuna o Vereador Ederson Dutra que cumprimentou a todos os 

presentes e aos ouvintes da rádio cultura, e falou que seu mandato de 

vereador não é só criticar o prefeito e a administração, é fazer o papel 

de vereador, de fiscalizar e cobrar, não está fazendo perseguição 

pessoal à pessoa do prefeito, está aqui para cumprir seu papel para o 

que foi eleito. Falou que no primeiro dia que o prefeito esteve nesta 

Casa usou uma frase falando de um grande mestre maçônico que o 

ensinou a julgar fatos e não pessoas, mas cada um tem o mestre que 

deseja, porque o seu mestre é Jesus Cristo, que ensina amar ao próximo 

como a si mesmo. Então vai aos fatos, e o fato é que as lâmpadas da 

cidade estão queimadas, fato é que a limpeza pública de Naviraí está um 

caos, e que presenciou uma única pessoa trabalhando, recolhendo o lixo, 

isso é desumano, o fato é que tem apenas um caminhão terceirizado 

para recolher os galhos, e pergunta onde que está o secretário de 

serviços urbanos, que não vê isso? Fato é que o mínimo que o gestor tem 

que fazer não está sendo feito, e isso é lamentável. Falou ainda que a 

secretaria de obras está travando e perseguindo os construtores; a 

assistência social cortou o repasse de cinquenta por cento, e isso é um 

desastre, porque a primeira atitude a ser tomada pelo prefeito teria 

que ser aumentar e não cortar, isso não vem de encontro com o que foi 

prometido em campanha. Sobre a licitação disse que é inaceitável por 

não conseguir comprar comida para a santa casa. Falou que o governo 

iria colocar pessoas capacitadas e que iria fazer a máquina rodar, mas 

está toda travada. Falou do meio ambiente, que tem um gerente que é 

dá área de direito, mas que viaja muito mais do que permanece em seu 

setor, e que nesses sessenta dias não entrou nenhum projeto do meio 

ambiente nesta casa. Sobre o trânsito, não tem nem placas, não tem 
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nome de ruas, uma verdadeira desordem, acontece um acidente atrás 

do outro, sobrecarregando o SAMU e Bombeiros. Sobre o cemitério, é 

inaceitável não ter lugar para enterrar os familiares; Sobre a 

farmacinha, disse que fez uma lista e levou ao prefeito, solicitando uma 

licitação de emergência, onde ele confirmou que em quinze dias estaria 

tudo certo e até agora nada. Comentou que nesse mandato, o prefeito 

não tem chefe de gabinete, apenas uma assessora particular, então não 

tem ninguém que converse com a câmara, não tem relação institucional, 

e chefe de gabinete é essencial, porque tem que ter uma pessoa que 

tenha moral e que represente o prefeito. Infelizmente não temos mais 

o vice-prefeito que era o peso maior deste mandato. Falou ainda da 

dívida de dezenove milhões que o prefeito falou, mas acredita que seja 

maior, mas que ninguém sabe ao certo, devido a sua equipe de transição 

não trabalhar na prefeitura e não participar do mandato. Disse não 

estar aqui para criticar a pessoa do Izauri, mas para cobrar o que foi 

prometido em campanha, e esse lapso temporal que disse que é cedo, 

não é não, algumas coisas tinham que ser para ontem como a saúde, que 

é prioridade. Está aqui para cumprir o seu papel como vereador, como 

fiscalizador e representar os direitos da população e infelizmente o 

prefeito momentaneamente não está condizendo com o que prometeu. 

Pede ao prefeito que reúna seus gerentes e que faça um choque de 

gestão e que tome atitude de emergência. Porque é necessário que 

criem uma relação de respeito com o prefeito, de cordialidade, mas 

principalmente uma relação de cobrança. 

 

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

todos e falou de sua honra em estar nesta câmara representando as 

mulheres, e diferentemente dos seus amigos disse querer falar sobre a 

história das mulheres dentro da política e seu profundo agradecimento 

pelas que a antecederam. Relembrando do início no Brasil colonial, 1815, 
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onde teve uma mulher chefe de estado, D. Maria que começou o 

trabalho do progresso da mulher na história da política. Sete anos 

depois surge uma nova mulher, D. Leopoldina, também chefe de estado, 

e depois de quarenta e oito anos surgiu a D. Izabel, a que sancionou a 

Lei Áurea, a lei imperial dando igualdade aos negros e aos brancos para 

viverem, trabalharem e serem considerados iguais sem escravidão. A 

essa mulher, com essa visão de igualdade é que está aqui hoje 

homenageando todas as mulheres naviraienses e da região, e através da 

pessoa da sua mãe D. Ivone, que muito a ensinou a valorizar tanto a 

mulher como o homem e respeitá-los. Hoje estão comemorando o dia da 

mulher e gostaria de estar falando de um dia que aconteceu fatos bons, 

mas infelizmente às vezes é necessário morrer um boi para salvar uma 

boiada, então àquelas mulheres que foram sacrificadas, elas não 

morreram à toa, morreram para que nós pudéssemos estar aqui hoje 

falando alto, em bom tom, batendo no peito, exigindo nossos direitos, 

foi para isso que elas morreram, para viver em todas nós, em cada 

mulher que luta para pedir a igualdade. Comentou que no dia de ontem 

nessa casa legisladora, várias mulheres discursaram em vários 

segmentos, onde vemos o avanço que àquelas mulheres que foram 

queimadas e levantaram sua voz, estão conquistando hoje, e é com muita 

felicidade que ela, a Cris, D. Lourdes estão representando a mulher 

naviraiense. Disse que durante todo esse tempo de 1815 até 1997 as 

mulheres não se calaram e aos poucos foram conquistando, até chegar 

ao ponto de hoje ter a cota, trinta por cento homens ou mulheres, 

independente de partido ou coligação, vai ser representativo na câmara, 

tem que ter, senão, não registra candidatura. Se é um time só de 

mulheres, tem que dar trinta por cento aos homens e vice-versa, então 

hoje todas se sentem bem representadas, porém que as mulheres 

regacem as mangas e venham se candidatar e lutar pelos seus ideais, 

não esperem os partidos bater na sua porta, tem que ir atrás dos 
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deveres, direitos e anseios e não ficar esperando ser convidada, é 

necessário que apareça. Comentou que essa luta está fazendo cento e 

oitenta e dois anos, é uma luta antiga e que precisamos acordar para 

ela; e que na última eleição, de setenta e dois prefeitos eleitos, só 

tivemos sete mulheres, Mato Grosso do Sul tem setenta e nove 

municípios, então estamos com oito por cento de mulher no estado como 

prefeita, para vereador foram eleitos no Mato Grosso do Sul, 

setecentos e trinta e quatro vereadores e somente cento e onze 

vereadoras, estamos com treze por cento e isso é muito pouco. A 

população de mulher é crescente e então temos que crescer também na 

política. Mandou um abraço para a prefeitura de Antonio João, de 

Corguinho, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Juti e Miranda que estão 

sendo regida por mulheres; somente uma governadora que é Sueli 

Campos e também no Senado somente cinco mulheres foram eleitas de 

vinte e sete homens, com trinta e dois senadores, e temos a Simone 

Tebet do Mato Grosso do Sul nos representando no senado; então 

agradece a luta de todas as mulheres, àquelas que lutam e mostram a 

cara, e as que lutam em silêncio, espera que mostrem a cara e se 

apresentem. Mandou um abraço especial a todas as mulheres que estão 

ouvindo e que está aqui para defender a todos, mas em especial a 

mulher. Desejou um feliz dia das mulheres. 

 

Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, 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. 
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SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

         Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


