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ATA DA 8a SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/03/2017. 

 

 

 Aos vinte e oito 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. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e 

invocando a proteção de Deus, convidou a todos os presentes para a 

leitura de um texto bíblico. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao 

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

Ordinária realizada no dia vinte e um de março do ano de dois mil e 

dezessete, se encontra à disposição dos nobres pares na secretaria da 

Casa. Foi lido Ofício nº 87/17/GAD de 27 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° 23/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e o Conselho Comunitário de Segurança de Naviraí; no valor de 

R$42.000,00 com cinco parcelas de R$8.400,00 mensal; O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação, foi aprovado. 
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Termo de Colaboração n° 25/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Rede Feminina de Combate ao Câncer; no valor de 

R$25.200,00 com cinco parcelas de R$5.040,00 mensal; O Senhor 

Presidente colocou em discussão e votação, foi aprovado. 

 

Termo de Colaboração n° 28/2017 que celebram o Município de 

Naviraí e a Associação Parceiros da Vida; no valor de R$16.500,00 

com cinco parcelas de R$3.300,00 mensal; O Senhor Presidente colocou 

em discussão e votação, foi aprovado. 

 

Em seguida o Senhor Presidente determinou ao primeiro secretário a 

leitura do expediente. 

 

 

  

Apresentação dos Requerimentos, Indicações e Moções: 

 

 

Requerimento n° 45/2017 de autoria do Vereador Antonio Carlos 

Klein; 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 1. relatório assinado informando o nome 

e endereço de todos os fornecedores de medicamentos para a farmácia 

municipal que não foram pagos até o final do ano passado e que em face 

da falta de pagamento deixaram de entregar os remédios, inclusive com 

o valor devido para cada uma. 2. relatório assinado informando o nome e 

endereço dos fornecedores que foram pagos neste ano de 2.017 e os 

que ainda não foram pagos. O Senhor Presidente colocou em discussão,  

com a palavra o vereador autor falando que fez esse requerimento para 
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todos saberem que não existem remédios na farmácia municipal, devido 

a administração passada não ter pago os fornecedores e que ainda 

estão renegociando, mas já ouvimos muito sobre tudo isso, então agora 

está requerendo os relatórios assinados pelo responsável para saber 

realmente o  que está acontecendo e espera que respondam de acordo 

com sua solicitação. Com a palavra o vereador Fabiano Domingos falando 

que com a falta de remédios, vem falta de atendimento para a 

população na santa casa, e comentou que em visita a uma moradora do 

Jardim Progresso ela relatou que no dia 20 de março chegou na santa 

casa seis horas da manhã com seu esposo, que está com câncer em 

estado terminal, sendo levado pelo corpo de bombeiros e colocado no 

pronto atendimento, que ocorreu só às oito horas da manhã, ficando 

duas horas na espera e quando foi atendido por uma médica, foi 

indicado o procedimento de lavagem intestinal, que seria feito pela 

equipe de enfermagem; e aguardando o procedimento notou que a 

equipe de enfermagem ficou de conversas paralelas, porque ninguém 

queria fazer o procedimento e ficou uma enfermeira jogando para a 

outra. Apenas às treze horas, quando a enfermeira que é conhecida 

como mãe dentro da santa casa chegou, e viu o senhor na maca que 

estava desde a seis da manhã, que foi feito o procedimento. Isso é um 

descaso com a população, porque essas enfermeiras estão recebendo e 

não estão fazendo seu trabalho, então perguntou onde que está o 

diretor e o chefe das enfermeiras que não tomam uma atitude. Com a 

palavra o vereador Ederson Dutra falando sobre a falta de remédios e 

sobre as dívidas, e que tudo isso é falta de gestão porque não deram 

conta de fazer o levantamento e a população que paga um preço árduo 

nas mãos desses gestores incompetentes. Sobre o atendimento na santa 

casa, falou também que não tem comando, porque o gestor não anda por 

lá e não quer saber o que está acontecendo. Para trabalhar na área da 

saúde, é necessária uma pessoa com experiência e que seja humano, não 
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uma pessoa formada em contabilidade; área da saúde não é para 

qualquer um, quem procura a santa casa é porque está sofrendo. E 

ouvindo o relato do vereador Fabiano causou mais tristeza, porque sabe 

que isso vai passar em branco devido o prefeito não estar atento, mas 

que como vereador vai fazer o seu trabalho e vai usar a lei contra esses 

gestores, e pede ao prefeito que troque os gestores, porque ainda está 

em tempo. Com a palavra o vereador Marcio que parabenizou o vereador 

Klein, falando que foi uma das melhores solicitações feitas até o 

momento, porque até agora nas sessões só se fala em saúde, e com essa 

solicitação tudo ficará mais claro para o entendimento de todos quando 

chegar os relatórios, mas acredita que tudo se deve a incompetência do 

gerente de saúde; comentou ainda que uma paciente de câncer estava 

precisando de um cateter e só conseguiu porque fez uma rifa e 

comprou, mas que também precisava do remédio que custa mil reais e 

não conseguiu na farmacinha porque não tinha sido feito a dispensa de 

licitação; comentou que ele mesmo ensinou a fazer licitação e não foi 

comprado pra ela, mas para uma gerente da prefeitura foi feita uma 

dispensa judicial e foi comprado um remédio de quase vinte mil reais, e 

isso não é certo, é imoral e a câmara está atenta e acredita que vão 

resolver tudo isso. Com a palavra o vereador Júnior do PT falando que 

todos os vereadores estão sendo cobrados constantemente sobre a 

saúde e sobre a farmácia, que é uma das principais reclamações, 

comentando que esteve na farmacinha juntamente com o vereador 

Simon e ficaram por meia hora e viram que todos que entraram com as 

receitas saíram sem os remédios porque não tem. Realmente isso é um 

absurdo. Esse requerimento fala da dívida, assim como o requerimento 

feito pelo vereador Marcio, Simon, nas primeiras sessões, e o que ele 

fez e foi recebido pela prefeitura no dia seis de março e até agora não 

enviaram nenhuma resposta, então de fato ninguém sabe o tamanho 

dessa dívida, porque não tem os papéis em mãos; aproveitou para 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

relatar que o gerente disse que não está contente com as cobranças dos 

vereadores; o vereador Simon pediu um aparte e relatou que em visita 

juntamente com o Junior na prefeitura, há de fato um incômodo da 

gestão atual pelos pedidos desta casa, e teve um gerente que falou que 

os pedidos estão sendo repetidos e ainda teve a capacidade de mentir, 

falando que já havia respondido os requerimentos, no qual não 

respondeu e pelo andamento não vai responder, e se pergunta se a culpa 

é do responsável pela pasta ou de quem os colocou nos cargos. Um 

aparte do vereador Marcio falando que ele terá que responder, porque 

recebe salário e se não responder é porque é incompetente. Retomando 

a palavra o vereador Júnior falou que é importante que todos saibam 

que o instrumento que o vereador tem são as cobranças, e a função é 

legislar e fiscalizar; fiscalizar é justamente garantir que o serviço 

público funcione e mesmo quando se faz as cobranças e nada acontece, 

é preciso saber de quem é a culpa, porque os vereadores estão 

empenhados em fiscalizar e não é para perseguir, muito pelo contrário, 

é para contribuir e ajudar para fazer com que as coisas funcionem, mas 

infelizmente as coisas não estão funcionando. Falou sobre a 

arrecadação que não parou e está entrando dinheiro no cofre da 

prefeitura, então tem que pagar as contas, porque de janeiro até a data 

de hoje, de repasses estaduais e federais, dinheiro que veio para o 

cofre da prefeitura fora IPTU, ISS, tributos locais, já foram 

repassados vinte e três milhões duzentos e setenta e um mil, 

novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos, então sabemos que 

tem a dívida, mas também sabemos que existe a arrecadação, e se não 

conseguiu pagar fornecedor de medicamentos que é prioridade, não 

conseguiu equipar o hospital municipal, fazer as melhorias nos postos de 

saúde, então para onde foi esse dinheiro? Todos sabem que tem 

receitas que são vinculadas a educação, alguns fundos da assistência 

social e da própria saúde, mas todos precisam saber dessa arrecadação, 
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e para acompanhar são necessários os dados oficiais para ter condição 

de continuar cobrando e também ajudar a administração, é isso que os 

vereadores querem, não querem que a administração vá mal, quer que vá 

bem, porque se vai mal a demanda aqui aumenta. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar falando que esse requerimento veio em boa hora 

e que na próxima sessão poderiam estender esse requerimento para as 

outras áreas que tem dívidas. Comentou que está gostando dessa nova 

câmara, porque se tivessem feito isso na gestão anterior, não teria 

chegado nesse ponto que estamos hoje, com dívidas atrasadas e esse 

caos que Naviraí está. Parabenizou a todos os vereadores por estarem 

trabalhando com fiscalização e cobrando. Com a palavra a vereadora 

Lourdes Elerbrock falando que no dia de ontem esteve na câmara o Dr. 

Fábio Bonicontro comentando que na semana passada houve uma 

polêmica por conta de um medicamento de quase dezesseis mil reais 

para uma paciente que é gerente de uma pasta na prefeitura, e disse 

que foi ordem do ministério público desde agosto de 2016 que teriam 

que ter comprado e só foi adquirido agora, falou ainda que já licitou os 

medicamentos e estão para chegar, inclusive de diabetes, oncologia e 

muitos outros. A vereadora falou que espera que ele tenha sido correto 

e que tenha dito a verdade, mas que não é motivo para dar os parabéns, 

porque já se vão quarenta dias de administração. Comentou que ficou 

sabendo que nas gestões anteriores, deixavam-se medicamentos para 

seis meses para o próximo gestor municipal, trabalhar com 

tranquilidade nos primeiros meses, mas nesta última gestão já está há 

seis meses sem os medicamentos. Comentou também que o Dr. Fabio 

falou que o mamógrafo, ultrassonografia e outros aparelhos foram 

consertados na semana passada, só que uma pessoa foi no dia de ontem 

para fazer a ultrassonografia e só será marcada a partir do dia dez, 

então perguntou por que a pessoa tem que esperar para fazer o exame, 

se está precisando fazer agora, isso não pode acontecer; então está 
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junto com todos os pares, reclamando, brigando porque quer que esta 

administração dê certo, para que a população fique satisfeita, e é isso 

que todos desejam, espera que todos trabalhem com mais empenho e 

com seriedade, inclusive nas respostas para esta casa de leis. Com a 

palavra o vereador Josias falando da funcionária que recebeu a 

medicação, se tinha um mandato para cumprir, o prefeito tem que 

cumprir, e as outras pessoas que tem o medicamento mais em conta e 

tem o mandato também, vai receber é só aguardar, porque quando a 

justiça determina não está olhando o poder aquisitivo da pessoa, ela 

quer que se cumpra, não está defendendo ninguém, mas uma medicação 

que custa dezesseis mil reais é difícil para uma pessoa que ganha 

razoavelmente bem, assim como a medicação de cem reais é difícil para 

o mais humilde, então uma coisa não tem nada haver com a outra, todos 

pagam seus tributos, seus impostos e tem o direito. Parabenizou o Dr 

Klein pelo requerimento, mas também ao Dr. Fabio que tem uma visão 

muito boa do município, onde está montando projetos e trabalhando com 

a equipe, mas espera que esta fase tão difícil que vem de longe, possa 

passar logo, então pede aos vereadores que deem um tempo para que 

tudo seja resolvido, tem que ter bom senso, não pode falar que é 

incompetente em apenas três meses. Um aparte da vereadora Lourdes, 

falando que não podem esquecer também, que do ano passado e mais 

esses quatro meses na saúde, o estado não repassa as verbas para a 

prefeitura. Um aparte da vereadora Cris Gradella falando que consultou 

hoje o portal da transparência da secretária de estado da saúde e 

realmente os repasses no ano passado tinham sido feitos até setembro, 

e esse ano caiu o recurso até novembro em algumas áreas, e até 

outubro em todas as áreas, e de dezembro para cá não caiu nenhuma 

parcela do estado na conta da saúde e essa parcela do estado também 

tem recurso federal, que fica sob a gestão do estado e é repassado 

para o município. O município está perdendo muito com isso, porque as 
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dívidas e as contas corriqueiras de mês a mês, de água, energia, folha 

de pagamento, são custeadas, boa parte com esse recurso, então esse 

dinheiro está fazendo falta sim e o estado precisa estar atento. O 

Vereador Josias retomou a fala relembrando do saudoso Euclides 

Fabris, dizendo que tudo começou a acontecer após um ano e oito meses 

de gestão, então de fato leva tempo, e com todo o respeito com as 

prerrogativas dos vereadores, temos que cobrar e fiscalizar. Um aparte 

do vereador Ederson comentando sobre a demora de um ano e oito 

meses do mandato do Senhor Euclides, dizendo que não foi na saúde e 

sim nas obras, porque na saúde foi nos primeiros dias. Sobre o gerente 

visionário que o vereador Josias falou, disse que o que precisamos é de 

um gerente imediatista, porque estamos falando de saúde e tem que ser 

o agora; sobre o remédio de dezessete, vinte mil que foi comprado, tem 

todo o direito sim porque paga imposto, mas se esse dinheiro para 

comprar o remédio dela foi dos cofres públicos, então tem que ter 

dinheiro para comprar seringas, dipirona, diclofenaco e outros 

medicamentos, mas se tiver que ser tudo na marra, essa casa de leis 

tem que entrar na justiça também para conseguir os remédios para o 

município, tá certo que é bom ter um gerente que enxerga o futuro, mas 

a prioridade é que enxergue o presente, porque a saúde é um setor de 

emergência, urgência, necessidade, são vidas que estão em jogo, não 

pode ter visão pra frente. O vereador Josias falou que hoje a farmácia 

tem muito mais do que na gestão que passou, e isso já é um passo que 

essa gestão conquistou e acredita que daqui dois meses já estará tudo 

regularizado e organizado. Com a palavra a Vereadora Rosangela Farias, 

que parabenizou o requerimento, falando da necessidade das respostas 

para nortear os trabalhos nesta casa, porque o princípio da boa 

administração vai partir exatamente disso, porque tudo é numero, e 

qualquer cidadão que vai fazer um planejamento de vida, precisa saber 

quanto ele tem para pagar e para ganhar, cortando supérfluos e investir 
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em prioridades, porque estão falando em vidas, e disse que se um filho 

ficar doente vende a casa que está dentro e vai cuidar da saúde do seu 

filho; então é preciso um pouco mais sensibilidade porque é isso que 

está faltando, é preciso se colocar no lugar das pessoas que estão 

sofrendo, que precisa de um remédio e não tem condição de comprar, e 

o único lugar que tem é a santa casa ou a farmácia municipal, e não 

estão encontrando isso, é inconcebível, porque as pessoas votaram em 

nós achando que faríamos a diferença, porque não foi um político que 

ganhou, foram cidadãos que tem história de vida, dedicação com o povo, 

cansou de ouvir nos bairros as pessoas falando que estavam votando 

pelo Sr. Sakae, então não podemos esquecer que estamos aqui  

representando-o, porque ele não está aqui, mas a responsabilidade 

continua. Naviraí tem pessoas doentes e estão precisando de nós, temos 

que fazer a diferença ajudando quem realmente precisa, temos que 

garantir a vida do cidadão, porque a prioridade é a saúde, depois vem o 

restante; e que é preciso conjugar o verbo amar, doar, querer, viver, 

porque se os políticos não conjugarem esses tipos de verbos, não 

poderão conjugar o verbo ganhar, porque as pessoas estão mudando e o 

povo está vendo quem realmente está trabalhando, quem se dedica e 

quem vive na pele o que estão precisando. Então está pedindo que deem 

um pouco mais de atenção para a saúde do nosso povo. Pela liderança do 

PV o vereador Klein falou da importância do assunto que se trata, 

porque já estão quase uma hora debatendo, isso porque a saúde é a 

suprema lei, e se não tivermos saúde, não adianta correr atrás de 

dinheiro para time de futebol, de praça bonita, então primeiro lugar 

vem saúde e que fez esse requerimento para saber realmente qual a 

dívida da farmácia municipal, mas que acredita na nova gestão porque 

trabalhou para que fosse eleita, só que existem alguns pontos que 

precisam ser esclarecidos e espera que a prefeitura se organize para 

que não seja necessário, a população buscar o judiciário para obter 
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remédios; espera que o prefeito e a câmara caminhem no mesmo sentido 

e que essa atual gestão ouça os vereadores, porque quando os 

vereadores pedem é porque o povo está solicitando, e se essa 

informação não chegar até prazo previsto, vai iniciar um processo 

político administrativo contra o responsável, porque eles têm que saber 

que quando um vereador pede informações tem um prazo para cumprir. 

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

por unanimidade. 

 

O Senhor Presidente registrou e agradeceu a presença dos ex 

vereadores, Mario Gomes, Onivair de Matos e Jaime Dutra, do gerente 

da unidade do Instituto Federal de MS de Naviraí, Matheus de Castro, 

da Sra. Caroline Touro Beluque Eger, Superintendente da Fundação 

Cultural de Naviraí, do Sr. Jorge, da Estância Paraíso, Sr. Gilberto da 

Polícia Civil, Sr. José Dutra, Dra. Isabela Scarlassara, Sr. Ricardo 

Frascarelli. 

 

Requerimento n° 46/2017 de autoria dos Vereadores Ederson Dutra, 

Fabiano Domingos dos Santos e Eurides Dutra; expediente endereçado 

ao Senhor Fábio Augusto Bonicontro, Gerente de Saúde, requerendo 

informações sobre: a) a quantidade de pacientes que foram atendidos 

por meio de Ordem Judicial; b) a lista com os nomes dos beneficiários, 

contendo os números dos processos, suas naturezas e valores de cada 

ações, no período compreendido entre janeiro/2017 até o presente 

momento. O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida o 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Requerimento nº 47/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Eduardo 

Mendes Pinto, Gerente de Administração, o Senhor Josmar de Assis 

Selva, Gerente do Núcleo de Recursos Humanos, requerendo 

informações sobre a negociação do reajuste salarial dos servidores 

municipais. E se tem uma pessoa responsável ou se há uma comissão 

especial para tratar o assunto, junto ao Sindicato. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, usou a palavra o vereador autor falando que está 

acompanhando esta questão desde o ano passado, onde houve uma 

participação deste poder legislativo, porque quem aprova o projeto de 

lei do reajuste dos servidores são os vereadores, então participaram 

das assembleias, das negociações que estavam sendo feitas para que 

tivessem condições de contribuir, porque naquele momento existia uma 

resistência muito grande por parte da administração e com a atuação 

desta casa de leis conseguiram alguns avanços porque os dois sindicatos 

estavam com dificuldades de conseguir. E esse ano foi feita uma 

assembleia em janeiro, com a presença do prefeito que sinalizou que iria 

participar e negociar, mas depois nada mais aconteceu, então questionou 

informalmente o presidente do sindicato, que também é o gerente da 

administração municipal e ele disse que daria prioridade aos servidores. 

Disse que foi criada uma comissão da prefeitura para dialogar junto 

com o sindicato, mas até agora não avançou em absolutamente nada essa 

discussão, e não quer que aconteça o que já aconteceu em outros 

momentos, que é chegar o projeto em cima do prazo e jogar nas costas 

dos vereadores; porque eles querem é participar desde o início e saber 

que essa discussão está de fato acontecendo; porque o que está vendo é 

uma inércia, e que está sendo deixada de lado, então quer informação 

para poder dar uma resposta aos servidores que os procuram a respeito 

dessa questão do reajuste e das demais negociações que forem 

colocadas em pauta. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

votação, que foi aprovado por unanimidade. 
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Pedido de Informação n° 04/2017 de autoria do Vereador Antonio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adelmo 

Pamacho, Gerente do Núcleo de Licitação, o Senhor Clodomiro Nicacio 

Nascimento, Gerente de Finanças, solicitando informações sobre a 

licitação para aquisição de relógios ponto e locação de software, com 

justificativa de preço por relógio e locação de software, uma vez que, 

de acordo com a publicação feita pelo município, os relógios ponto estão 

com especificação de valor muito acima do valor atual de mercado, bem 

como o valor da locação dos software, acompanhadas de justificativa do 

motivo pelo qual serão locados os software e não comprados, para que 

passem a pertencer ao patrimônio do município. Inclusive, solicitamos 

informações sobre a necessidade da locação de um software por 

máquina, bem como qual a necessidade da locação, uma vez que a 

Prefeitura já se serve e paga um programa de controle de bens, 

serviços e pessoal, que pode e deve buscar as informações do relógio 

ponto para o controle da frequência e horário de trabalho dos 

servidores, sem maiores custos para o Município. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o Vereador Klein falando que fez 

esse pedido devido publicação de edital que foi feito e tem uma 

previsão de um gasto de mais de trezentos mil reais para a compra de 

oitenta relógios ponto e a locação de software, e verificando o relógio 

que será adquirido por sites da internet, na licitação que foi publicada 

já está superfaturado e questiona se tem a necessidade de software,  e 

porque da locação e não a aquisição, para o patrimônio da prefeitura, 

porque pelo que vê, o dinheiro do município vai continuar indo para o 

ralo. Já temos uma denúncia aberta que ainda virá para a votação 

novamente, sobre a questão do superfaturamento das lousas digitais, 

que quando poderiam comprar as lousas por um valor x, fizeram a 
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locação por um valor muito maior, então está parecendo que a atual 

gestão está cometendo o mesmo erro do passado fazendo a locação de 

coisas que poderiam adquirir. Antes que acontece o prejuízo aos cofres, 

está pedindo as informações para discutir e ver a necessidade e a 

consequência dessa locação. O Senhor Presidente colocou em votação 

que foi aprovado por unanimidade. 

 

Indicação nº 49/2017 de autoria do Vereador Jaimir José da Silva; 

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 seja 

verificada a possibilidade de estabelecer uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Naviraí e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), para 

desenvolvimento de um núcleo de tecnologia, apoio e incentivo à 

pesquisa. Com a palavra o vereador autor falando que essa parceria é de 

extrema importância para o município, não só para o executivo como 

também para o legislativo, porque irá qualificar funcionários e 

professores para desenvolver sistema de gerenciamento para educação 

e licitação, proporcionar e preparar alunos para o mercado de trabalho, 

e o mais importante desse suporte que os professores farão para o 

município, é que será gratuito. Em seguida o Senhor Presidente solicitou 

ao secretário para que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada.  

 

Indicação n° 56/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Fábio Augusto Bonicontro, 

Gerente de Saúde, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente 

de Obras, indicando que sejam viabilizados recursos para a construção 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

de uma nova cozinha no Hospital Municipal de Naviraí, para atender a 

demanda crescente dos pacientes. Com a palavra o vereador autor 

falando que no ano passado ele e outros vereadores estiverem no 

hospital e constataram que toda a estrutura da cozinha é bem 

debilitada e a qualquer momento pode ser interditada, então pede ao 

prefeito e demais gerências que viabilizem essa construção o mais 

rápido possível. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário 

para que faça o encaminhamento da indicação apresentada.  

 

Indicação nº 57/2017 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, indicando que seja 

viabilizada, com máxima urgência, a pavimentação asfáltica e drenagem 

pluvial na Rua Rosa Pereira Bonatto Paganotti, localizada no Residencial 

Ipê. Com a palavra o vereador autor falando que quando foi feito o 

projeto teve um erro, porque parte desta rua ficou fora do projeto, e 

como o bairro foi todo asfalto, toda a água que desce acaba danificando 

e muito a rua, ficando intransitável. É uma cobrança antiga e nada foi 

feito, e por ser um trecho pequeno, pede providências dessa gestão. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

O Presidente Jaimir agradeceu a presença da professora Ivânia Fialho, 

do Instituto Federal, do Sr. Antonio Bianchi e do professor Chocolate. 

 

Indicação n° 58/2017 de autoria do Vereador Eurides Rodrigues; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para a Senhora Claúdia Ayako Taira 

Medeiros, Gerente de Receita, o Senhor Gessé da Silva Andrade, 
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Gerente do Núcleo de Habitação Popular, indicando que seja formulado 

um plano de renegociação para os moradores do bairro Vila Nova, para 

que sejam regularizados os débitos habitacionais existentes. Com a 

palavra o vereador Simon solicitando um adendo sobre o REFIS, falando 

que recebeu uma resposta da indicação que é autor juntamente com o 

Ederson, Júnior do PT e Fabiano, solicitando que fosse instalado um 

programa de recuperação fiscal no município de Naviraí, o popular 

REFIS, e recebeu através de oficio da gerência de receitas, falando 

que a prefeitura tem interesse de instalar o programa, mas que 

provavelmente será instalado no segundo semestre e que tem interesse 

de estar negociando com cidadãos que quiserem adequar a dívida junto 

a prefeitura através de parcelas. Mas o prefeito e a gerente de 

receitas vai dar o desconto de multas e juros somente para as pessoas 

que tiverem condições de pagar à vista, e devido a crise financeira que 

nos assola, como o cidadão terá condição de pagar a vista? Infelizmente 

somente quem tem condições e é a minoria. Então mais uma vez solicita, 

agora verbalmente, que a gerente Claudia Taíra repense junto ao 

prefeito sobre o REFIS e acelere, porque a população não pode pagar 

uma dívida perante a situação que estamos vivendo hoje. Um aparte do 

vereador Ederson que agradeceu a presença do seu tio José Dutra, 

Gilberto, Paulinho, Ricardo Garoni e falou que pelas palavras do 

vereador Simon, o prefeito está fazendo um REFIS para os amigos, 

porque só quem tem dinheiro hoje é o pessoal da elite, porque o povo 

não tem condições de pagar a vista, e o que chama sua atenção é que 

esteve na secretaria de receita para falar com o Alessandro Gazolla 

que trabalha no local, e deram férias para ele, porque ele é o único 

funcionário humano que dá desconto, parcela e resolve o problema. 

Falou que acha que a atual administração só está preocupada em 

arrecadar, fazer investimentos e gerar lucros, mas tem que ver que no 

setor público não é assim, tem que ter desconto, parcelamentos, 
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perdoar os juros, senão não irá arrecadar. Na sua visão em conversa 

com a secretária de receita, viu que ela não está preparada para essa 

pasta. E falou do Moisés Bento, antigo funcionário que o município 

investiu muito nele, e que hoje é referência nacional, tanto que recebeu 

convites para trabalhar em todas as prefeituras do Brasil e aqui não foi 

aproveitado. Falou que tudo está indo na contramão, preferem não 

receber a dar desconto e parcelar para os pobres, porque só quem tem 

condições de pagar, são os ricos, amigos do prefeito e isso não podem 

aceitar. Um aparte da vereadora Lourdes, falando que não podem 

esquecer que Naviraí não tem emprego, não tem medicamentos, não tem 

condição básica para o cidadão que ganha um dois ou três salários 

mínimos, para fazer uma exigência dessa natureza, têm que ser cobrado 

parcelado e com o REFIS completo. Um aparte do vereador Júnior do 

PT falando que não acha que existe mesmo a vontade de arrecadar, 

porque a dívida, a inadimplência é de trinta e oito milhões de reais, e a 

resposta que veio é que estão com uma campanha para incentivar as 

pessoas a pagar o IPTU deste ano à vista com quinze por cento de 

desconto e com dez por cento de desconto nas duas primeiras cotas 

únicas e que passado isso talvez, poderá ser lançado o REFIS no 

segundo semestre; essa dívida é de muitos cidadãos, e com certeza 

aumentou nos últimos dois anos por conta da parada da usina, e da 

dificuldade financeira, que é de trinta e oito milhões e esse valor só 

será recebido ou pelo menos parte dele, com o REFIS. Mas um REFIS 

que seja humano, que olhe para o mais pobre, porque se não pagou na 

época, é porque teve dificuldade, como que vai pagar a vista agora? 

Então não é para beneficiar a maioria da população, é questão de visão, 

e o que está sendo cobrado desta administração, é que olhe para os 

mais humildes e os que mais precisam. Um aparte do vereador Fabiano, 

falando que o servidor Gazolla estava dando desconto, ajudando a 

administração, mas eles não enxergaram dessa forma e deram férias 
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para ele e que provavelmente não irá voltar para esse setor, e a gerente 

da pasta vai perder um grande funcionário, porque ele entende muito 

daquele setor. Retomando sua fala o vereador Simon falou que essa 

gestão atual está indo de encontro com o que estão imaginando. É 

preciso arrecadar, mas quando alguém vai para renegociar uma dívida, 

ninguém atende e a ordem da receita é para executar, isso não pode 

acontecer, tem que voltar ao princípio básico, tem que dar atenção para 

a população, porque a maioria colocou o prefeito Izauri para administrar 

Naviraí e ele tem obrigação de administrar bem e ouvir o que essa casa 

de leis sugere, porque os vereadores são mensageiros do povo. Não está 

aqui para agradar prefeito, está aqui para fazer a vontade da população. 

E quando sugere um programa para facilitar a vida do povo, eles querem 

fazer da forma que bem entendem. Um aparte da vereadora Lourdes 

falando que no ano passado ficou uma grande parcela sem pagar, e agora 

ficará mais um grupo sem pagar, e possivelmente serão os mesmos, 

porque ninguém tem de onde tirar dinheiro, e irá para a justiça. Falou 

ainda, que não é só o pobre, o patrão também está com dificuldades, 

porque o que se paga de impostos e juros neste País, está quebrando 

todo mundo. O vereador Simon se pergunta se é falta de preparo da 

gerente de receita ou se é a mando do prefeito que ela está tomando 

essa atitude, então quer saber, porque não está aqui para prejudicar 

ninguém, o que quer é uma maneira de ajudar a população. Em seguida o 

Senhor Presidente colocou o adendo do vereador Simon em votação, que 

foi aprovado. Em seguida solicitou ao secretário que faça o 

encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Indicação n° 59/2017 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila Silva 

Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Adriano José 

Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando que seja realizada a 
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limpeza no espaço público central da Avenida Tarumã, entre as Ruas 

Sirius e Kanopos. Com a palavra o vereador autor, falando que tem 

alguns assuntos, que não precisariam se tornar uma indicação, e esse é 

um desses, porque já estão cobrando a gerência de serviços públicos 

aproximadamente duas semanas a respeito da limpeza desse local, e 

ficou sabendo que a vereadora Rosangela também está cobrando há 

mais tempo que ele; comentou que falou informalmente com o gerente e 

ele disse que iria realizar a limpeza, e como não foi feito, transformou 

em expediente formal na câmara encaminhando inclusive ao prefeito 

para ver se resolve essa situação. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da indicação 

apresentada. 

 

Indicação n° 60/2017 de autoria do Vereador Josias de Carvalho; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri 

de Macedo, com providências para o Senhor Clodomiro Nicacio 

Nascimento, Gerente de Finanças, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva 

Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja elaborado um projeto de 

execução e viabilização da pavimentação asfáltica do Distrito do Porto 

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

o encaminhamento da indicação apresentada. 

 

Moção de Congratulação n° 03/2017 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado Dr. Claudinei Galinari 

Delegado Regional da Policia Civil, apresentando nossos parabéns à 

Polícia Civil, pela rapidez e prontidão com a qual atuaram no processo de 

investigação do acidente do jovem Everton da Silva Pessoa, que veio a 

óbito. Nossos agradecimentos a essa valorosa equipe, que, 

incansavelmente, trabalha na proteção da sociedade naviraiense e na 

busca da solução dos casos criminais. Em seguida o Senhor Presidente 
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colocou em discussão, usou a palavra o vereador autor, falando que 

estende a moção e parabeniza a toda equipe do SIG e todos os polícias 

civis que estiveram envolvidos nessa investigação fazendo seu trabalho 

com muita competência. Foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 04/2017 de autoria da Vereadora 

Lourdes Elerbrock; expediente endereçado ao Senhor Antônio Wilson 

de Oliveira Cabral, Campeão Brasileiro de Kung Fu Kuoshu Wushu, 

apresentando congratulações ao atleta Antônio Wilson de Oliveira 

Cabral (Tony) e à Seleção de Kung Fu Kuoshu de Mato Grosso do Sul, 

Dragões de Fogo. Em seguida o Senhor Presidente colocou em 

discussão, usou a palavra vereadora autora, falando que é mais que  

nobre congratular-se com esse jovem, ainda mais que na semana 

passada teve uma discussão aqui a respeito de problemas com professor 

de educação física, então nada mais justo que lembrar que esse cidadão 

que não está como professor de educação física nem do estado, nem da 

prefeitura, e trabalha o seu corpo dentro de uma academia, consegue 

levar o nome de Naviraí e de Mato Grosso do Sul para o Brasil inteiro. E 

que seja uma força para os nossos professores de educação física, para 

gerência de educação e que procure dar mais incentivo aos esportes, 

porque levando o nome de Naviraí pelo Brasil afora, estará enaltecendo 

nossa cidade. Que colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

 

Moção de Congratulação n° 05/2017 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Senhor Adriano José Silvério, 

Gerente de Serviços Públicos, apresentando nossos cordiais 

cumprimentos aos servidores dos Serviços Públicos Urbanos, pelos 

trabalhos prestados e por toda a dedicação dispensada a atender aos 

pedidos dos moradores do nosso município. Por terem colocado em 
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funcionamento alguns veículos que estavam parados, pela falta de 

manutenção. Esses veículos encontram-se, hoje, a serviço dos que 

necessitam. A todos os servidores do núcleo de limpeza do nosso 

município, em especial os lixeiros e podadores de grama, que estão todo 

momento trabalhando em prol da população. Portanto, nada mais justo 

que o merecido reconhecimento por esta Casa de Leis a todos os 

servidores do Núcleo de Limpeza, por meio desse singelo 

agradecimento. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão, 

e usou a palavra o vereador autor falando que essa moção vem de 

encontro porque é a única gerência que está realmente trabalhando, 

mesmo sendo uma equipe pequena, estão lá, mesmo aos sábados e 

domingos. Então nada mais justo do que reconhecer o trabalho desse 

povo, porque quando cobrou que só havia um lixeiro recolhendo os lixos, 

o problema foi resolvido e agora já são três trabalhando. Com essa 

moção, aproveitou para fazer uma cobrança sobre os equipamentos de 

proteção, porque eles não têm e mesmo assim estão fazendo um grande 

trabalho dia a dia, atendendo a população. Parabenizou esses 

trabalhadores que nunca foram reconhecidos ao longo do tempo e disse 

que fica lisonjeado em fazer essa moção. Aproveitou a oportunidade 

para agradecer a presença do Zezinho do Portal do Povo, do Adriano 

Talarico, Joyce do Ipê, Reginaldo Carteirinha, Fernando, Jacks, 

Paulinho, Chocolate, Jorge e convidou a todos para vir a esta casa de 

leis para assistir as sessões. Em seguida usou a palavra o vereador 

Marcio Scarlassara que falou referente à pasta do Adriano e que 

realmente tem prestado um grande serviço para Naviraí, informando 

que dentro de alguns dias estará sendo firmado um convênio com a 

parceria do judiciário, Dr. Paulo Cavassa, Prefeito Izauri e Agepen, 

onde estará entrando trinta ex detentos do semi aberto de Naviraí, 

para trabalhar na limpeza de bueiros e podas de árvores,  aumentando 

assim os trabalhadores no núcleo de limpeza urbana. Usou a palavra o 
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vereador Claudio Cezar falando que não poderia deixar de reconhecer o 

trabalho da equipe de limpeza, que mesmo com as dificuldades que 

passam e com a falta de equipamentos e máquinas, fazem um grande 

trabalho. Aproveitou para agradecer a presença do Rogério da Silva que 

está à frente da realização do coopercowntry, resgatando essa festa 

tão importante que foi no passado para Naviraí, parabenizando ele e sua 

equipe pela coragem. Com a palavra o vereador Josias parabenizando 

por essa moção, porque na gestão passada a cidade estava suja, ficando 

sem recolher os lixos, e hoje mesmo com dificuldades, se vê um grande 

trabalho sendo realizado pelo Adriano e isso se deve a sua competência. 

Pela ordem o vereador Ederson falou que o Adriano está trabalhando 

com a falta de maquinário, porque desde janeiro os quatro caminhões 

estão atendendo fazendeiros nas estradas vicinais, até acha louvável, 

mas não necessário que fiquem os quatro caminhões, porque os 

fazendeiros não tem mais direito que a população, tem que ser uma 

coisa balanceada, tem que ser justo, que fiquem dois na cidade e dois 

nas fazendas. E sobre o convênio com os ex presidiários, acha que é 

louvável, mas que deveriam fazer um curso antes com o Professor 

Chocolate, para saber ao certo como podar as árvores. Que colocado em 

votação, foi aprovado. 

 

Moção de Pesar n° 09/2017 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado aos Familiares do Jovem Everton 

da Silva Pessoa, apresentando nossas condolências à familia enlutada, 

pelo falecimento do jovem Everton da Silva Pessoa, ocorrido no dia 

12/03/2017. Que neste momento de imensa tristeza e sofrimento 

roguemos a Deus para que dê forças aos familiares, para que possam 

lidar com este momento difícil. Sabedoria e coragem para seguir em 

frente, em memória dos que se foram. Que Deus ilumine a vida e 

conforte o coração dos familiares enlutados. Em seguida o Senhor 
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Presidente solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da moção 

apresentada. 

 

Moção de Pesar n° 10/2017 de autoria dos Vereadores Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior e Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado aos familiares do Sr. Onésimo 

Gomes Andrade, apresentando nossas sinceras condolências aos 

familiares do Sr. Onésimo Gomes Andrade, Sr. Nenê da oficina como 

era conhecido, que faleceu dia 26/03/2017. O mesmo era muito 

conhecido e estimado na nossa cidade, residiu em Naviraí por quase 40 

anos, prestando serviços em sua oficina. Que neste momento de tanta 

tristeza Deus possa confortar o coração da sua esposa Sra. Tereza, de 

suas filhas, genros e netos. Com a palavra o vereador Klein, que falou 

sobre a moção ser oportuna e necessária, em razão do reconhecimento 

da figura importante que foi o Senhor Onésimo para nossa cidade. 

Sempre atendeu a todas as pessoas com o mesmo sorriso cativante e 

mesmo posicionamento e que em sua vida sempre foi um exemplo de 

homem, marido, pai, profissional e de pessoa ligada à igreja Batista, 

sempre mostrando que é possível nesta terra, sermos testemunhos de 

uma vida cristã. Pediu para assinar essa moção. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao secretário que faça o encaminhamento da moção 

apresentada e que seja enviado em nome de todos os vereadores. 

 

O Senhor presidente determinou ao primeiro secretário para fazer a 

leitura da ordem do dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PROJETOS APROVADOS 
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Projeto de Decreto Legislativo n° 09/2016 de autoria do Vereador 

Dejalma Marques de Oliveira e outros Edis; que em súmula: Concede 

Título de Cidadão Naviraiense aos cidadãos que específica. (Sr. Aluízio 

dos Santos, Sr. Pedro Marques da Silva e Sra. Maria Zoraide Gonçalves 

da Cunha). Foram apresentados os pareceres das Comissões de Finanças 

e Orçamento; e de Justiça, Legislação e Redação, favoráveis a 

aprovação do referido projeto, que colocados em discussão e em 

seguida em votação, foram aprovados em primeira e única votação; em 

seguida foi colocado em primeira e única votação o projeto de decreto 

legislativo, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: Autoriza o Poder Executivo a doar Pneus para a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí-APAE, e dá outras 

providências. Foram apresentados os pareceres das Comissões de 

Finanças e Orçamento; e de Justiça, Legislação e Redação, favoráveis a 

aprovação do referido projeto, que colocados em discussão e em 

seguida em votação, foram aprovados em primeira e única votação; em 

seguida foi colocado em primeira e única votação o projeto de lei, que 

foi aprovado por unanimidade. 

 

Projeto de Lei nº 08/2017 de autoria do Executivo Municipal; que em 

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

o exercício financeiro de 2017, com o CEN – Clube Esportivo 

Naviraiense, e dá outras providências. No valor de R$67.000,00 

(sessenta e sete mil reais) que será repassada em até duas parcelas no 

valor de R$33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). Foram 

apresentados os pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento; e 

de Justiça, Legislação e Redação, favoráveis a aprovação do referido 



 

 

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

 

SECRETARIA 

 

projeto, que colocados em discussão, usou a palavra o Vereador Klein 

falando que foi nomeado pela comissão de Justiça e Legislação para ser 

o relator, no qual solicitou o parecer jurídico desta casa e baseado no 

parecer jurídico e pelo o que tem conhecimento da situação, fez um 

relatório com o parecer favorável a aprovação deste projeto. Todos 

sabem do seu posicionamento nos anos anteriores quando foi solicitado 

o repasse do dinheiro para o time profissional e sempre se manifestou 

contra, com exceção do primeiro ano que veio uma solicitação de 

duzentos e cinquenta mil reais, que entendeu que o valor daria para que 

o time fosse tocado o campeonato inteiro. Nos anos seguintes subiu 

para quatrocentos e cinquenta mil, e seiscentos mil reais, onde pode ver 

que existia excesso de dinheiro indo para o time de futebol enquanto a 

cidade carecia de atendimento em várias áreas, inclusive já naquele 

tempo, na saúde. Comentou que tem processo andando na justiça 

estadual em razão ao superfaturamento e despesas com os recursos 

que foram passados pelo município para o time de futebol. Então 

sempre nos anos seguintes se posicionou contra o repasse de dinheiro 

da prefeitura municipal para o time profissional, sabendo que pelo 

princípio da legalidade é possível o repasse do dinheiro público para o 

time profissional, quando atende aos anseios da população quando diz 

respeito ao quesito de lazer; mas que não é moral a prefeitura bancar 

exclusivamente o time de futebol, sem que o time busque outras fontes 

de receita para manter-se durante o campeonato. Quando os 

vereadores no ano passado votaram contra e rejeitaram o pedido de 

autorização da liberação em torno de seiscentos mil reais para o time, 

empresários se mobilizaram e bancaram o time, e disputou o 

campeonato no ano passado com recursos das empresas da cidade, sem 

utilizar recursos municipais. Neste ano o time voltou a disputar o 

campeonato, bancado com a iniciativa privada, com recursos dos 

torcedores e das pessoas que gostam do time, mas no final das contas 
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faltou dinheiro no valor de sessenta e sete mil reais para poder cobrir 

as despesas, inclusive de melhorias que foram feitas no estádio 

municipal para que os jogos se realizassem, e incluem nas despesas 

alimentação e estadia de jogadores. Então como o valor que foi 

solicitado é compatível com os outros convênios que foram feitos com 

as entidades da cidade e se vê que pede o valor para uma ajuda de custo 

e não para bancar o time de futebol, então dentro dos princípios da 

legalidade, moralidade que norteiam a constituição, entende que não há 

óbice para aprovar esse projeto, por isso seu parecer foi favorável. O 

Senhor Presidente colocou em votação os pareceres, que foram 

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

primeira e única votação o projeto de lei, que foi aprovado, com a 

ausência do Vereador Ederson Dutra no plenário na hora da votação.  

 

 

TRIBUNA 

 

 

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

todos os presentes e ouvintes da rádio cultura, e parabenizou o Senhor 

Elizeu, um cidadão naviraiense que popularmente é chamado de “Feio”, 

que organizou a copa Inter Firmas, que terminou agora esse final de 

semana e foi um campeonato muito proveitoso porque viu a volta das 

famílias no poli esportivo, torcidas vibrantes e estiverem presentes 

durante todo o evento vinte empresas, e todas as multas e falhas foram 

convergidas em doações de alimentos destinadas ao Maanaim; mais uma 

vez parabenizou ao “Feio” pela organização, agradeceu o apoio da 

gerência de esportes e parabenizou o Atacado Naviraí que consagrou 

campeão, Móveis Gazin que ficou em segundo lugar, ao time da Energisa 

em terceiro lugar e a Copasul com o quarto lugar; e falou que é muito 
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importante esse tipo de campeonato na nossa cidade por dar momentos 

de relacionamento entre as empresas, porque todos sabem que cada 

empresa corre atrás do seu trabalho sem ter tempo para se relacionar. 

Falou também que esteve no Porto Caiuá visitando alguns moradores, 

trazendo algumas reivindicações, que já levou para o prefeito que falou 

que já estará indo no dia de amanhã para tentar resolver algumas 

situações. Comentou também que no próximo domingo haverá um torneio 

com o time de futebol feminino de Naviraí, administrado pelo Toninho, 

que jogará contra o time de Itaquiraí, e espera que as pessoas que 

tenham disponibilidade possam ir ao poli esportivo para prestigiar. Pediu 

aos moradores de Naviraí que frequentam o Parque Sucupira que 

tenham cuidado e avisou aos ciclistas que a pista é de caminhada e não 

de ciclismo. Para finalizar agradeceu a visita do Senhor Manoel a esta 

casa, e como estava viajando a vereadora Cris o atendeu, onde ele 

trouxe projetos com algumas ideias e espera que a população faça o 

mesmo, que venham até seu gabinete porque está a disposição de todos.  

 

Usou a tribuna o Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, nobres 

vereadores, ouvintes da Rádio Cultura, e agradeceu em nome do 

Matheus, Diretor do Instituto Federal ao público que se faz presente, 

e falou que está usando a tribuna hoje para homenagear, falando que no 

dia de ontem acompanhou o velório e enterro do Senhor Onésimo 

Andrade, que todos conheciam como Nenê da Oficina e ele mais 

especificamente enquanto membro da primeira Igreja Batista em 

Naviraí o conhecia como irmão Nenê. E em nome da igreja e a pedido do 

pastor José Batista de Santana, quis prestar uma homenagem falando 

que o tempo de convivência com ele, pode sentir a pessoa justa que 

sempre foi e muito correto nas suas coisas, um exemplo de pai, de avô, 

de esposo, exemplo de homem de bem na nossa sociedade, e nada mais 
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justo do que render as mais sinceras homenagens em nome da Primeira 

Igreja Batista em Naviraí ao saudoso irmão Nenê e falou à família que 

está de braços abertos para acolher, ajudar e confortar, com a certeza 

que Deus o recebeu e que já foi para a glória, porque sabemos do 

sofrimento que estava passando nos últimos dias com a cirurgia e UTI, 

mas agora sabemos que está em um bom lugar e que deixou sua marca 

em Naviraí perante toda a sociedade, perante a sociedade evangélica e 

tem os mais sinceros respeitos por toda uma vida e por sua trajetória 

em nosso município. 

 

Usou a tribuna o Vereador Josias de Carvalho, que cumprimentou o Sr. 

Mateus do Instituto Federal, José Dutra, Reginaldo Carteirinha, 

Antônio do Móveis Tonin, Carlinho da imprensa e a todos presentes e 

deixou seus sentimentos à família do Senhor Onésimo, um amigo e que 

todos sabem do seu histórico, um homem de família, cristão evangélico, 

um exemplo que honrou esta cidade e que Deus possa cuidar, zelar e 

abençoar a sua família. Falou ainda sobre sua indicação pedindo para 

elaborar um projeto de pavimentação asfáltica no distrito do Porto 

Caiuá, porque historicamente o Porto Caiuá foi a entrada para Mato 

Grosso, porque naquela época não era Mato Grosso do Sul, com pessoas 

vindo de vários outros estados, fazendo a travessia da balsa e que tem 

até nos dias de hoje, assim como ele em 1976 fez essa travessia vindo 

do Paraná, então é de suma importância que o poder público tenha um 

olhar melhor nesta gestão para os quatrocentos moradores que lá 

residem e acredita que assim como outros distritos do estado já 

ganharam a pavimentação asfáltica, Naviraí também pode ter e com 

certeza os vereadores se unirão em busca de recursos em parceria com 

o prefeito, com os deputados federal, estadual e governador, para 

concretizar os anseios dos moradores do Porto Caiuá. Falou que seu 

gabinete está de portas abertas para opiniões, ideias, para trabalhar 
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juntos em prol desta gestão e que Naviraí possa andar de conformidade 

com os munícipes, para que a população resgate a alegria de viver. E 

torce que o prefeito Izauri faça uma administração com coerência e 

que possa trazer dignidade ao cidadão de Naviraí. 

 

 

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. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

março do ano de dois mil e dezessete.  

 

 

 Marcio Andre Scarlassara 

    Secretário 

  

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


