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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02/05/2018. 

 

 

 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 André Scarlassara e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio 

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

Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de 

Carvalho, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock, 

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. O Senhor Presidente 

determinou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do 

expediente – o primeiro secretário cumprimentou a todos e 

informou que a reunião está sendo realizada nesta manhã de 

quarta-feira, devido o dia de ontem ter sido feriado. Informou 

ainda que a ata da 40ª Sessão Ordinária do dia 05/12/2017, a 

ata da 41ª Sessão Ordinária do dia 12/12/2017, ata da 6ª Sessão 

Extraordinária do dia 18/12/2017 e a ata da 7ª Sessão 

Extraordinária do dia 22/12/2017 encontram-se a disposição dos 

Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. Ofício 

n° 005/2018/GEOCON do Sr. Clodomiro Nicácio Nascimento, 

Gerente de Finanças e Sr. Renato Napolitano de Souza, Gerente 

de Núcleo de Contabilidade, encaminhando Balanço Geral do 

Município de Naviraí, referente ao exercício de 2017 dos fundos. 

O Senhor Presidente informou o que o Balanço Geral encontra-se 

SECRETARIA 
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a disposição dos Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa 

de Leis. 

 
Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 12/2018 de autoria do Vereador Marcio 

André Scarlassara; que em súmula: Declara de Utilidade Pública 

Municipal a Associação NAVI BIKERS. O Senhor presidente 

perguntou ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo 

que sim, encaminhou às comissões para que possam analisar e dar 

os devidos pareceres no tempo em que confere o regimento 

interno. 

 

Projeto de Lei nº 13/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; que em súmula: Institui no Calendário Oficial do 

Município de Naviraí a "Semana Municipal de Conscientização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa" e dá outras providências. O 

Senhor presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 

que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 14/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; que em súmula: Altera a denominação de 

rua constante na Planta Geral da Cidade de Naviraí - MS e dá 

outras providências ( a denominação da rua Gramado, situada no Bairro 

Cidade Jardim, para rua " Maria Nilza Beraldo Pereira"). Com a palavra o 

vereador autor, informou que a Senhora Maria Nilza Beraldo 

Pereira era uma senhora do lar, mas que participou ativamente na 

sociedade desempenhando seu papel de cidadã. Uma pessoa digna 

e exemplo do bem. O Senhor presidente perguntou ao plenário se 

é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminhou às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres 

no tempo em que confere o regimento interno. 
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Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 057/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para à 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, à 

Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liutti, Gerente de Educação 

e Cultura, requerendo informações a respeito da obra, Creche 

Professor Francisco Antônio de Aquino, localizada na Rua Piúna, 

S/N, esquina com a Rua Guaiçara, no bairro Residencial Ipê. 

Sendo os questionamentos: a) A obra estava paralisada em razão 

da necessidade da construção de um muro de arrimo, conforme 

dispõe a resposta no ofício de nº 144/2017/GEROB. Mas, o 

referido muro fora finalizado e a obra ainda continua estagnada. 

Sendo assim, quais são os motivos para que a obra ainda não 

tenha retomado seu andamento? b) Qual a previsão de retomada 

do andamento da obra? c) Qual a previsão de término e 

inauguração? O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor cumprimentando a todos e falando que 

fez esse pedido, porque o ano passado foi informado que estava 

faltando o muro de arrimo para continuar essa obra, mas passado 

cinco meses nada foi feito e as pessoas o procuram perguntando 

por que a obra está parada. Então quer uma informação precisa 

do que realmente está acontecendo, qual o andamento, se tem 

necessidade de fazer nova licitação, se é a mesma empresa que 

vai dar continuidade. Um aparte do vereador Klein informando 

que ele foi verificar também com a gerente de educação porque 

parou, sendo que a câmara até arrumou o dinheiro pra fazer o 

muro de arrimo, porque precisava fazer para a segunda etapa da 

liberação dos recursos, só que para fazer isso tem que recuperar 

o prédio porque foi totalmente depredado, e essa parte que foi 

feito, já foi pago para a construtora e pra ela poder deixar em 

condições novamente para poder voltar a segunda etapa, precisa 

de mais quarenta mil reais e não tem como licitar porque é uma 
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obra que uma parte já foi paga, então está nesse impasse 

tentando arrumar esse quarenta mil reais para poder pagar a 

construtora para recuperar, essa foi a informação verbal que 

recebeu. O vereador Claudio falou que precisa que a informação 

venha por escrito para que tenha um documento para passar pra 

população, porque as pessoas não entendem porque uma obra tão 

importante daquela está parada, sendo que são tantas crianças 

precisando de vagas nas creches. Então quer saber se tem uma 

previsão para reiniciar essa obra para informar a todos. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Requerimento nº 058/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella e Rosangela Farias Sofa; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago Barros 

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

Rocha, Gerente de Obras, requerendo informações se já foi 

elaborado e entregue à Caixa Econômica Federal, o projeto de 

ampliação do Hospital Municipal para a construção da 

cozinha/refeitório. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora Cris Gradella que cumprimentou a 

todos e falou que fez esse requerimento porque o valor de 

setecentos e cinquenta mil reais da emenda do deputado Geraldo 

Rezende, já se encontra empenhado desde o final do ano passado 

e até sexta-feira a posição era que o projeto não tinha sido 

apresentado a Caixa Econômica ainda. Esse é um ano político, tem 

prazos a serem cumpridos pra esse valor não ser perdido, e 

realmente acontecer essa reforma e ampliação do hospital. A 

cozinha do hospital municipal é muito antiga, há necessidade 

dessa reforma e ampliação, mas também não é só ser feito um 

novo refeitório ou uma nova cozinha, mas também tem toda a 

parte do necrotério e do lixo dentro desse projeto que deveria 

ter sido feito e apresentado para a Caixa Econômica. Então o que 

está pedindo é que se foi feito esse projeto que ele seja 

encaminhado o mais rápido possível para a Caixa Econômica para 
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liberação desse recurso e que não adianta só enviar esse 

documento pra Caixa, tem que cobrar, tem que saber que dia vai 

ser feito a fiscalização e todos os trâmites cumprindo os prazos 

legais, senão esse recurso não vem para o nosso município; e é 

uma necessidade muito antiga essa reforma da cozinha do 

hospital municipal. Um aparte do vereador Claudio falando que 

esse requerimento é muito bom, e como foi falado esse é um ano 

eleitoral e daqui a pouco não vem mais nada pra Naviraí, porque 

tem o prazo que não pode ser destinado mais nada, então fica 

preocupante mesmo. Comentou que na semana passada esteve 

aqui nesta casa de leis o representante do governo e que hoje 

também responde pela pasta do Miglioli da secretaria de 

infraestrutura do estado, onde ele, Josias e mais alguns 

vereadores, fizeram cobranças referente a pactuação da Sanesul 

que foi feito em 2015/2016 e boa parte do que foi combinado 

ainda não foi realizado em Naviraí, então já deixa um convite aos 

vereadores para irem à Campo Grande pra cobrar essa demanda 

para que seja liberado o mais rápido possível, porque foi um 

compromisso feito com o governador Reinaldo Azambuja e se ele 

perder a eleição iremos ficar sem esse serviço pra Naviraí. Um 

aparte da vereadora Rosangela que cumprimentou a todos e pediu 

para assinar junto esse requerimento, porque não estão aqui por 

questão de luxo, mas de necessidade, porque estão falando de um 

hospital com mais de vinte anos que precisa ser adequado, porque 

cresceu o atendimento, a responsabilidade, mas não aumentou a 

parte física e estrutural, então precisa ser ampliado. Um aparte 

da vereadora Lourdes falando que solicitou ao prefeito que ele 

tivesse uma equipe só para fazer projetos, é de fundamental 

importância, porque a saúde já perdeu dinheiro por falta de 

projeto e de encaminhar documentação, agora esse está em vias 

de se perder por falta do projeto, então o prefeito poderia ouvir 

os vereadores um pouco mais, é preciso que ele acorde e que 

procure pessoas capacitadas pra fazer projetos para não perder 

mais verba alguma. Um aparte do vereador Ederson que 

cumprimentou a todos e disse que no tocante as verbas que vem 
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do governo federal e que depende da agilidade da prefeitura, 

infelizmente essas obras não saem antes de novembro, porque 

aqui não deram conta de correr atrás e de resolver os projetos, 

e se for começar esse ano será em meados de dezembro 

infelizmente. Um aparte do vereador Marcio que cumprimentou a 

todos e falou o quanto é difícil conseguir uma emenda para o 

município e o tanto de compromisso político que tem que assumir; 

e o deputado gosta de ver a obra terminada para que ele possa 

inaugurar, gosta de ter o apoio do vereador para dar resposta em 

votos pra ele e quanto mais votos conseguir mais emendas no ano 

seguinte vem para o município. Falou que conseguiu também água 

para a Juncal, foram feitas duas licitações e as duas erradas, 

conseguiu um caminhão de lixo da Funasa e estava prestes a 

perder o caminhão por falta de documentação também, disse que 

esteve com o superintendente da Funasa Marco Santullo que se 

prontificou a colocar um funcionário federal da Funasa para 

orientar, tirar as dúvidas, mas eles não procuraram e estava 

prejudicando todo estado porque todos os municípios tinham 

mandado e estava faltando o município de Naviraí mandar a 

documentação. Então fica triste com essa situação, ainda mais 

que hospital municipal precisa tanto dessa reforma, e no ano 

seguinte o deputado Geraldo Rezende poderia mandar uma 

emenda maior pra aumentar a maternidade, mas como vai mandar 

se estamos perdendo o dinheiro. E voltou a falar do requerimento 

do vereador Claudio sobre a creche, onde a câmara liberou o 

dinheiro pra fazer o muro de arrimo, e perguntou ao Dr. Klein se 

é quarenta mil que está faltando do repasse pra terminar a obra. 

O Dr. Klein comentou que não sabe se essa creche iniciou na 

administração do Zelmo ou do Léo, mas foi levantada e coberta, 

na administração passada a obra foi abandonada, terminou uma 

etapa, não fizeram mais nada e começaram a depredar, mexeram 

no telhado e fizeram uma bagunça, estragaram todo o prédio, aí a 

câmara arrumou o dinheiro e fizeram o muro de arrimo que 

precisava para a segunda etapa, agora não pode vir o dinheiro 

porque tem que colocar em condições para iniciar a segunda 
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etapa. Como a primeira etapa já foi paga, a construtora não tem 

nada a ver com isso mais, já recebeu, então pra ela fazer precisa 

de quarenta mil reais só de materiais que vai precisar para poder 

colocar em condições de vir a segunda etapa. A mão de obra vai 

até ser de graça, mas a prefeitura não tem como licitar essa 

reforma de um negócio que já foi pago. Esse é o problema que tá 

acontecendo. O vereador Marcio perguntou por que o prefeito 

não faz um requerimento ao presidente da câmara solicitando 

esses quarenta mil reais. O vereador Klein disse que não pode por 

ser uma obra já paga, não pode sair dinheiro dos cofres públicos. 

O vereador Marcio disse que não pode é ficar de mãos atadas 

sem fazer nada. Um aparte da vereadora Lourdes falando que 

não há uma equipe que possa fazer planejamento dos projetos e 

não sabe o que o prefeito está pensando que não se mobiliza pra 

montar essa equipe, porque deve ter pessoas qualificadas dentro 

da prefeitura para fazer parte dessa equipe; quanto a creche a 

prefeitura tem que dar um jeito e terminar, não importando 

quem iniciou, é preciso mudar o pensamento do pessoal da 

prefeitura e começar a agir para melhorar Naviraí. O vereador 

Marcio falou que a creche ficou jogada ao Léo e agora jogada ao 

Izauri, a situação piorou, mas como ele é o prefeito atual, tem 

que resolver, então é ter esperança e fé que resolva essa 

situação. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento nº 059/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, e para o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, requerendo que sejam implantados redutores 

de velocidade (quebra-molas), conforme estudos da Gerência 

Competente, na Rua Jaime Gomes da Cruz, no Bairro Vila Nova. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor que cumprimentou a todos e falou que fez esse 
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pedido porque os moradores da última rua do Vila Nova estão 

solicitando, devido o grande movimento de veículos em alta 

velocidade naquele local, e aproveitou para mandar um recado ao 

Adriano falando que quando ele prometer alguma coisa tem que 

cumprir, não ficar enganando o povo, é preciso ter palavra. Com a 

palavra a vereadora Lourdes aproveitou para pedir que o Adriano 

faça um mapeamento da cidade e que pinte todos os quebra-

molas da cidade, para evitar acidentes, assim como aconteceu um 

tempo atrás, um acidente seríssimo em cima de um quebra-molas. 

Com a palavra o Vereador Marcio Scarlassara falando que o 

vereador tem que esquecer esse pedido porque não irão fazer o 

quebra-molas e nem será pintado, e isso durante os três anos; e 

também não é o setor do Adriano e sim do Emerson; comentou 

ainda sobre uma situação crítica de uma briga banal entre o Fogo 

Atacadista e o Napoleão a respeito de descarga de caminhões, 

onde fez um pedido para regulamentar o trânsito ali e já passa 

de dois meses, com vídeos circulando na cidade, mas nada foi 

feito até agora. Disse que o prefeito Izauri ligou para o gerente 

de trânsito e pediu para fazer a lei, para que seja regulamentado 

o setor de carga e descargas e nada foi feito. Naviraí está 

jogada às mãos do Izauri. Então a população de Naviraí precisa 

ter essa consciência, não será feito nenhum quebra-molas e não 

será pintado nada. Com a palavra o vereador Claudio Cezar 

falando que está ouvindo atentamente os colegas, e sabe que a 

culpa é do prefeito, porque ele é o gestor, mas também tem 

certos gerentes trabalhando nesta prefeitura que não sabe pra 

que vieram ainda, e para a população saber comentou que dentro 

de quinze dias esteve quatro vezes no balneário porque as 

lâmpadas estavam apagadas e o vereador tem que solicitar para 

acender para as pessoas fazer caminhada, é um absurdo ter um 

gerente que não consegue fazer o seu trabalho, parece que não 

tem vontade de trabalhar e quer que a coisa vá mal mesmo. Um 

aparte do vereador Marcio falando que assim como o vereador 

disse no início da sua fala, a culpa é do prefeito, ele é o 

ordenador, ele quem manda no município, ele que foi eleito. O 
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vereador Claudio disse que o prefeito tem que andar mais na 

cidade, ver os seus gerentes, ir aos postos de saúde, são coisas 

tão simples, mas é preciso ter a interferência de um vereador 

para acender lâmpada de pista de caminhada. O vereador Simon 

solicitou um aparte, cumprimentou a todos e falou que acredita 

que falta comprometimento da parte do gerente, mas é de 

conhecimento de todos que os gerentes não têm autonomia, 

porque estamos lidando com um prefeito centralizador, tudo tem 

que passar pelas mãos dele, e desde o começo do mandato ele é 

cobrado pelos vereadores a sair do gabinete e constatar in loco 

os problemas da cidade, mas ele não faz questão disso. O 

vereador Claudio disse que estão falando de Naviraí e que fica 

triste com essa situação, em ver que um gerente não tem 

compromisso, não tem responsabilidade e continua na pasta, 

porque se é o gerente do balneário, tem que tomar conta do local, 

mas falta compromisso das pessoas que estão na administração, é 

muito triste pra cidade o vereador ter que ficar pedindo pra 

fazer e pintar quebra-molas, isso é até uma vergonha ter que 

ficar se atentando para essas pequenas coisas, mas que é 

importante ter em Naviraí. Um aparte do vereador Ederson 

falando que não vai defender o gerente do balneário não, mas 

funciona assim, o gerente de equipe pede ao gerente de núcleo, 

que pede ao gerente de área, que chega à mesa do Clodomiro que 

não resolve nada, e é como disse o vereador Simon, estamos 

vivendo na era de um prefeito centralizador, porque enquanto 

precisa comprar cem mil de merenda, ele fala que tem que ser 

dez mil que dá e assim por diante, e isso cai nas costas do 

gerente de equipe que está bem abaixo. E quando fala que é uma 

vergonha vereador ter que pedir pra fazer e pintar quebra-

molas, mas é o que a população solicita, só pede o mínimo, porque 

se o prefeito saísse do gabinete a população pediria pra ele, mas 

infelizmente tem que pedir para vereador. Então infelizmente 

quem trabalha na prefeitura acha que é uma empresa privada, 

que tem que cortar gastos, mas prefeitura não tem que ter caixa, 

tudo que entra tem que voltar pra população, é uma mão de duas 
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vias. O vereador Claudio comentou que o gerente do balneário não 

passou aos vigias como acender as lâmpadas, apenas ele sabe 

acender, então falta compromisso de quem está a frente, não é 

que as lâmpadas estão queimadas, apenas o vigia não tem o 

conhecimento de como acender as lâmpadas. Um aparte do 

vereador Josias que cumprimentou a todos e disse que sempre 

defendeu uma gestão participativa e é evidente que muitos 

setores tem aquele tipo de funcionário que acha que é o manda 

chuva e quer centralizar pra ele, às vezes o prefeito não tem 

conhecimento, mas seria importante o prefeito ou o seu gerente 

de confiança começar a andar em todos os setores da prefeitura 

e ver o que está acontecendo, principalmente ouvir essa casa de 

leis, porque quando os vereadores estão cobrando é porque a 

população está cobrando, sente essa necessidade. E se o prefeito 

fica sabendo o que está acontecendo tem que punir aquele 

funcionário que atende mal, tem que ter processo administrativo. 

E comentou que na gestão do Onevan ele começava às cinco da 

manhã, cobrando trabalho de funcionário, então tem que ser 

assim, muitas coisas não pode ser bonzinho tem que exigir e se 

não cumprir processa. Um aparte do vereador Marcio pedindo 

para o vereador Claudio expressar o que sentiu quando foi ao 

bairro do Ipê e Boa Vista e viu a academia da saúde cheia de 

fezes, com as portas quebradas, cheia de mato, abandonada, 

jogada ao Izauri, é lastimável, saiu triste ao ver a situação, 

deveria pelo menos ter lacrado, porque é um patrimônio público 

que deveria estar servindo pra comunidade e está tudo jogado, 

abandonado, servindo de ponto de usuários de drogas. O 

vereador Claudio disse que realmente é triste, mas os vereadores 

também tem que cobrar o governo federal, porque a academia da 

saúde foi obra do governo federal. Um aparte do vereador Klein 

informando que está aberto um inquérito civil público na Justiça 

Federal de Naviraí para apurar responsabilidade sobre o 

abandono das duas academias, do Boa Vista e do Pacolão, disse 

que fez o levantamento no mandato passado, porque foi constatado 

abandono   na    administração    anterior;    essa    administração  assumiu  
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a prefeitura e continua abandonado, então daqui a pouco vem um 

pepino grande para a administração municipal em razão do 

procedimento que a própria Justiça Federal está tomando, 

porque são verbas federais. O vereador Claudio falou que é 

preciso cobrar e com firmeza e quem não se adequar no processo 

de trabalho tem que sair. Com a palavra o vereador Simon 

comentando que em todas as sessões são feitas cobranças, e 

quando entrou o requerimento da vereadora Cris a respeito da 

construção da cozinha da santa casa, vários outros projetos que 

estão em andamento faltando documentação da parte da 

prefeitura foram citados; agora quando fala do descaso com 

quebra-molas e com as vias de trânsito também são várias 

cobranças. Então diante de tantos problemas e tantas 

precariedades pergunta se o prefeito não tem que ser punido por 

não estar cumprindo com as obrigações para o qual foi eleito. 

Deixa essa pergunta para refletir onde querem chegar e onde de 

fato estamos. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento nº 060/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo que seja encaminhado a esta Casa 

de Lei, o Planejamento de Expansão da Rede de Esgoto do 

município, feito pela empresa Sanesul, relatado no ofício nº 

324/2017/GEROB. Indicamos ainda, que seja priorizado os 

bairros mais antigos de Naviraí, como o Bairro Conjunto 

Habitacional Harry Amorim Costa entendendo que é de 

responsabilidade da Gerência de Obras a construção desse 

planejamento em conjunto com a Empresa de Saneamento. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor que cumprimentou a todos e falou que fez uma 

cobrança em relação ao plano de investimentos da Sanesul 

principalmente sobre a expansão da rede de esgoto do município 
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em agosto do ano passado 2017, porque da renovação que foi 

feita da concessão, existe um plano de investimentos 

documentado, diferente das demais obras que são compromissos 

políticos, essa não, investimento em água e esgoto é documentado 

e faz parte do processo de renovação e conversando com os 

gestores da Sanesul foi relatado que pra eles não faz tanta 

diferença onde vão fazer a rede de esgoto, porque de qualquer 

forma terão que ligar a rede de esgoto em outra rede já 

existente, e sai praticamente o mesmo valor fazer no Harry 

Amorim ou no Boa Vista  ou no Ipê que é do lado da estação de 

tratamento, inclusive na época a Joyce que presidente do Ipê o 

acompanhou nessa reunião; diante disso pediu a gerente de obras 

que tomasse à frente porque sabe que existe uma previsão desse 

plano de investimentos de algo em torno de setenta e nove 

milhões pra rede de esgoto ao longo dos próximos vinte anos, de 

acordo com o conselho da cidade foi antecipado o prazo, a 

concessão é para trinta mas a rede de esgoto é para vinte, e tem 

duas opções, a primeira é deixar por conta da Sanesul, ela 

escolhe, ela faz, ela paga e faz do jeito que quiser, mas não acha 

viável, a segunda opção é o que sugeriu e teve uma resposta, que 

é a prefeitura tomar à frente disso, que a gerência de obras que 

é local e tem a responsabilidade com cidadão que vai indicar onde 

vai ser expandido a rede de esgoto primeiro, quais são as 

prioridades, porque conhecemos aqui. Disse que esteve neste fim 

de semana no Bairro Harry Amorim com retorno do projeto 

gabinete itinerante e uma das reclamações que apareceu em 

quase todos atendimentos foi da rede de esgoto, pessoas que já 

fizeram três fossas e já não tem mais onde cavar fossa, porque é 

um bairro antigo, mais de vinte e cinco anos de uso e aí satura 

mesmo, e como foi respondido que eles estariam entrando em 

contato pra requerer esse planejamento da Sanesul, então quer 

esse planejamento por escrito e quer que a gerência de obras 

tome à frente disso, não deixe por conta da empresa de 

saneamento tão somente, porque nós é que temos que elencar as 

prioridades, e dentre as prioridades os bairros mais antigos, o 
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bairro Harry Amorim. O Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 

 

Requerimento nº 061/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente 

de Desenvolvimento Econômico, requerendo informações 

detalhadas a respeito do cumprimento do cronograma 

encaminhado a esta Casa de Leis através de Comunicação Interna 

n.º 227/2017/GEDEC de 30 de agosto de 2017, que traz um 

planejamento simplificado a respeito de ações de fomento ao 

Desenvolvimento Econômico do nosso Município, com ênfase à 

criação e implantação do "Plano de Desenvolvimento Local" 

previsto para o ano de 2017. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador autor comentando que muito 

tem se falando no País e no nosso Município principalmente, sobre 

a geração de empregos e tem ouvido as reivindicações de pais, de 

mães de família, de jovens, a falta de emprego do nosso 

município, em todos os lugares em que anda e acredita que todos 

os vereadores devem estar ouvindo isso também, porque toda 

casa que passa tem uma, três pessoas ou às vezes a família 

inteira desempregada. O comércio clama por isso, porque se não 

tem emprego não tem renda, se não tem renda não tem consumo 

no comércio e o comércio não consegue fomentar o 

desenvolvimento no nosso município, e hoje é o comércio que tem 

sustentado esta cidade economicamente falando. Em 2016, a 

gerência de desenvolvimento econômico era comandada pela 

professora Valdenice e foram feitas várias ações no sentido de 

criação de um plano de desenvolvimento local, várias oficinas, 

várias reuniões, a câmara participou inclusive em algumas delas, 

pra poder justamente fazer àquilo que não tem visto acontecer 

na administração municipal, que é o planejamento, é preciso 

planejar. Comentou que no dia trinta de agosto recebeu um 

cronograma, que acredita que seja da administração anterior, de 
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ações de 2017 e dentre várias ações que leu muitas não tem nem 

notícias do que aconteceu, e foi mandado pelo gerente atual, e 

dentre elas quer destacar a criação do plano de desenvolvimento 

local e a implantação desse plano, mas ele quer saber que plano, 

porque o que foi feito em 2016 foi a preparação e isso precisa 

ser colocado no papel, esse planejamento, essas oficinas que 

foram feitos com todo segmento da sociedade precisa ser 

colocado no papel pra fomentar a geração de emprego no nosso 

município. Não adianta ficar falando que vai atrair empresa, se 

não tem nada pra apresentar e não tem planejamento para que 

essas empresas de fato se sintam atraídas pelo município, é disso 

que está falando. Comentou que depois da reforma trabalhista, 

que iria resolver o problema de desemprego do país, o 

desemprego já aumentou, partiu de treze vírgula um milhões para 

treze vírgula sete milhões de pessoas desempregadas no país, é o 

que tem hoje, é o que o governo Temer está presenteando a 

todos nós e Naviraí não está diferente deste contexto, tem visto 

pais de família e cidadãos tendo que ir embora por causa da falta 

de emprego e não vê nenhuma ação coordenada pra poder mudar 

essa realidade e essa realidade só vai mudar com planejamento. 

Mas infelizmente planejamento também não é uma coisa que tem 

visto acontecer nessa administração. E comentou que um 

empreendedor local o procurou na semana passada e que gostaria 

de destacar a fala dele, aproveitando para fazer o devido elogio 

a gerência de desenvolvimento econômico na pessoa do Fernando 

e na pessoa do Claudio Pampa que cuidam da parte do 

microempreendedor individual, a sala do empreendedor, onde o 

rapaz disse que na sala do empreendedor foi muito bem atendido 

e foi feito tudo o que ele precisava para encaminhar para as 

gerências em uma única reunião, mas o problema é que depois que 

sai de lá a coisa não anda, trava na receita, trava no meio 

ambiente, trava na vigilância. Isso é falta de planejamento, não 

dá pra pegar o discurso que foi feito em 2016 da retomada do 

desenvolvimento, sem planejamento e sem integração da 

prefeitura trabalhando toda junto para poder fomentar esse 
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desenvolvimento, isso não vai acontecer, só a gerência de 

desenvolvimento sozinha não consegue fazer isso. Então o que 

está cobrando é o mal que assola o país, assola nosso município na 

falta de emprego, e não vê a administração mover uma ação 

sequer coordenada e planejada para poder resolver a situação. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Indicação n° 030/2018 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos e Josias de Carvalho; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

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

Gerente de Educação e Cultura, indicando a implantação de um 

abrigo estudantil, na Vila Beira Rio, próximo à Usina Rio 

Amambaí. Com a palavra o vereador Fabiano que cumprimentou a 

todos e disse que esteve no dia de ontem no rio Amambaí 

conversando com alguns moradores que fizeram vários pedidos, 

onde irá fazer alguns ofícios para enviar aos gerentes 

responsáveis pela pasta e essa do abrigo escolar é um pedido 

antigo, porque as crianças ficam no sol quente ou embaixo de 

chuva, então é preciso fazer alguma coisa, porque as pessoas 

daquele bairro merecem. Um aparte do vereador Josias que 

parabenizou pela solicitação e comentou que já fez esse pedido 

algumas vezes para atender aos moradores da vila industrial, é 

um pedido antigo, desde a gestão passada vem pedindo, e tem que 

atender, porque as crianças ficam à mercê do tempo, sejam 

chuvas e sol quente, mas infelizmente está faltando força de 

vontade. Um aparte do vereador Marcio sugerindo que até 

poderia ser feito de sapê, uma coisa artesanal e bonita, mas 

realmente falta boa vontade para poder ajudar a população de 

Naviraí, que está jogada nas mãos do Izauri. O vereador Fabiano 

agradeceu e pediu que o prefeito, a gerente de obras e a gerente 

de educação façam uma visita a vila industrial, porque são 

pessoas do bem. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 
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Por questão de ordem o vereador Marcio Scarlassara fez uma 

moção de pesar verbal em nome dos treze vereadores, pela 

perda do amigo Fabio Pascoal Marques da Silva que faleceu no dia 

26 de abril de 2018, filho do querido amigo Vicente Marques que 

muito fez e faz por Naviraí, então gostaria de compartilhar essa 

dor da perda de um filho tão jovem de Naviraí, rogando que Deus 

dê muita força à família e os conforte. O Senhor Presidente 

solicitou o encaminhamento da mesma. 

 

O vereador Marcio pediu para registrar a presença da Regiane 

Donadel que já foi sua assessora, mas que agora reside no Rio 

Grande do Sul, uma pessoa competente e que muito o ajudou. 

 

O Senhor Presidente determinou ao 1° Secretário que faça a 

leitura da Ordem do Dia. 

 
O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 12/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal: que em súmula: Revoga a Lei nº 1.943/2015, 

que "Desafeta de uso público e transfere para o domínio do 

município, parte da Rua Recife, medindo 1.620,00m², localizada 

no Centro". 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em primeira e única discussão e 

votação nominalmente o Projeto de Lei n° 12/2018 de autoria do 

Poder Executivo Municipal.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 12/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal; aprovado em primeira e 

única discussão e votação por 12 votos favoráveis.  

 

Por questão de ordem o vereador Antonio Carlos Klein falou que 

gostaria de saber da presidência como vai ficar a questão da 

transmissão das sessões pela internet, porque sabe que a rádio 

ativa fez algumas transmissões, parou; o Caribel, o Baiano que 

fazem a filmagem das sessões para os arquivos da câmara 
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também estavam fazendo pela internet, inclusive pelo youtube 

com boa qualidade de transmissão, mas hoje não está filmando 

mais, porque estavam trabalhando sem receber, a câmara não fez 

nenhum tipo de acerto e ninguém vai trabalhar de graça para 

município, e é preciso fazer a transmissão das sessões pela 

internet, Mundo Novo, Itaquiraí e várias cidades fazem, então 

fica até ruim para Naviraí, pelo porte que tem e a quantidade de 

pessoas que utilizam as redes sociais e não ter a transmissão em 

tempo real pela internet. Tem um requerimento seu do ano 

passado, inclusive anterior a licitação pra filmagem e não foi 

incluída na filmagem a transmissão, então gostaria que a mesa 

diretora verificasse e tomasse providências no sentido que fosse 

feito para tenha a transmissão das sessões pela internet, porque 

a população precisa saber e ver como as coisas estão andando,  

hoje estão vendo um plenário vazio porque a população não vem 

até aqui, mas ouve o trabalho dos vereadores pela transmissão da 

rádio e pela transmissão da internet, então acha necessário e 

importante para que a população possa acompanhar realmente o 

que estão fazendo e trabalhando nesta casa. 

 

O Senhor Presidente informou os vereadores que a mesa 

diretora já se reuniu e está tomando as providências necessárias 

para que isso aconteça. Não foi possível fazer um aditivo no 

contrato, a lei não permite. Tem que ser feito uma licitação e 

todos sabem que é demorado, mas o quanto antes vai voltar a ser 

transmitido. 

 

TRIBUNA 

 

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

cumprimentou Excelentíssimo Senhor Presidente, 

excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, público 

presente nesta casa de leis, ouvintes da rádio cultura, e 

comentou que no sábado dia 28 realizou a quarta edição do 

gabinete itinerante no bairro Harry Amorim, conversando com a 
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população, colhendo as reivindicações, ouvindo os reclames e 

gostaria de destacar dois pontos desta iniciativa, primeiro fazer 

um elogio público a toda equipe do PSF Padre Koreman, porque 

diversos moradores que passaram na sua tenda fizeram elogios, 

tanto ao médico, as enfermeiras, a equipe que faz o atendimento, 

então deixar esse registro porque quando vê falar de servidor 

público, é importante que tenha a devida cautela, muitas vezes os 

servidores não conseguem desempenhar suas funções por falta 

de condições, e é o que está acontecendo hoje nos postos de 

saúde, porque tem equipes que são dedicadas, que buscam fazer 

o seu trabalho e atender bem a população, mas tem em 

contrapartida uma gestão que não valoriza atenção básica, que 

não investe no posto de saúde, porque desde outubro do ano 

passado não tem seringa para aplicar insulina para quem é 

diabético. Então sem as condições adequadas, não tem equipe que 

faça milagre, mas mesmo com toda dificuldade a equipe do PSF 

Padre Koreman foi bastante elogiada e gostaria de estender os 

seus elogios e também o reconhecimento ao trabalho que é 

prestado ali. Destacou também a iniciativa dos moradores e 

usuários do parquinho que fizeram uma “vaquinha” e contrataram 

uma internet para eles usarem, não tem auxílio nenhum da 

prefeitura, nem da associação de moradores, é uma iniciativa 

própria, tem o vigia que está todos os dias cuidando do 

patrimônio público e zelando, iniciativa dos próprios moradores 

que funciona, então achou isso interessante, um parque público 

que foi construído em parceria poder público e iniciativa privada, 

na época o projeto da Copasul e agora os moradores abraçaram e 

estão tentando desenvolver. E as demais reivindicações que 

fizeram a respeito do banheiro e do bebedouro, estará 

encaminhando aos setores responsáveis. E por um lapso acabou 

não falando em outras duas sessões, mas vai cobrar novamente o 

organograma da prefeitura, porque continua tendo quase cento e 

quarenta gerentes na prefeitura, e aqui discute um monte de 

situações, mas não muda nada e quando muda tira o gerente que 

tinha no cemitério que estava tentando fazer um trabalho com 
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ferramenta própria, pedindo veneno no comércio, tentando 

deixar o cemitério decente e a reforma administrativa que faz é 

exonerar o rapaz do cargo. Por fim falou do desgoverno que tem 

o governo federal infelizmente, mentindo descaradamente para 

população brasileira, aprovando e tentado aprovar novas 

reformas que só vem prejudicar o cidadão mais humilde, 

trabalhador assalariado, àquele que muitas vezes está 

procurando emprego a sete meses, mentido para a população que 

a inflação está controlada, dois e pouco por cento de inflação, 

sendo que o preço do gás quase dobrou nos últimos dois anos, tem 

que parar de mentir, o povo não é bobo, e ainda tem que engolir o 

ministro Moreira Franco e ao vivo num programa de televisão 

falar que agora o Brasil está bem, que a inflação está controlada, 

que o poder de compra do brasileiro aumentou e que o Temer 

deve ser candidato a presidente. O povo não aguenta mais pagar 

pelos erros dos governantes, não dá para aturar mais isso, o povo 

vai dizer a que veio, podem ter certeza. Desejou um bom resto 

de semana a todos e que todos fiquem com Deus. 

 

Usou a tribuna o vereador Marcio André Scarlassara, 

cumprimentou o Senhor Presidente, nobres pares, senhores 

presentes, e disse ser motivo de alegria usar a tribuna no dia de 

hoje, porque recebeu ontem a visita como é tradicional, da 

deputada Mara Caseiro como acontece praticamente há oito anos 

todo dia primeiro de maio vem para Naviraí, na festa do amigo 

Apolônio, no Harry Amorim. Esteve presente juntamente com os 

vereadores Bugão e Rosangela comemorando o dia do 

trabalhador, a única festa realizada na cidade, com torneio de 

futebol, a presença da guarda mirim, bingos, uma festa feita com 

poucos recursos, mas com a população se divertindo, então 

ressalta a importância do Apolônio, um senhor de oitenta anos, 

presidente do Bairro Harry Amorim Costa pela linda festa 

realizada. Ressalta a importância da deputada Mara Caseiro que 

esteve no dia do feriado andando por toda cidade, esteve no 

Comando da Polícia Militar sendo recebida pelo Coronel Rozeni 
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conversando sobre o PROERD de Naviraí para intensificar e 

colocar em todas as escolas, porque ele conseguiu voltar o Proerd 

em Naviraí e já está em três escolas, mas ele quer mais, quer em 

todas as escolas de Naviraí por ser necessário, porque é um 

programa de prevenção às drogas, para que o jovem aprenda a 

dizer não às drogas, aprenda a dizer não à prostituição, aprenda 

a dizer não a tantas coisas ruins que o mundo oferece hoje, então 

esse programa vem de encontro com à família naviraiense, à 

família brasileira. Contou que hoje atendeu quatro pessoas com 

filhos dependentes químicos, mães e pais pedindo ajuda para 

internar seus filhos, vai continuar internando os jovens com 

dependência química, mas é preciso trabalhar a prevenção, então 

está focado e unido nisso. Agradeceu o carinho com que o Coronel 

Rozeni os recebeu, à rádio Cidade FM que abriu seus microfones 

para levar ao conhecimento da população. Para finalizar comentou 

que sempre está na câmara municipal, assim como seus 

assessores prontos para ajudar a todos. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, que 

cumprimentou a todos e disse que gostaria de agradecer o 

convite do Senhor Apolônio, onde esteve presente na 

comemoração do dia do trabalhador, tecendo elogios e dizendo 

como é maravilhoso ter pessoas que se dedicam e se esforçam 

para a melhoria do bairro, como pode verificar no dia de ontem 

no bairro Harry Amorim. Aproveitou ainda para informar a 

população que esse é um ano eleitoral e tem prazo para fazer os 

novos títulos e para transferir, que termina dia nove de maio, é 

só procurar o cartório eleitoral ou agendar pela internet. Quanto 

a biometria ainda não será cobrada aqui em Naviraí para a eleição 

desse ano. Agradeceu ainda às pessoas que tem trazido 

demandas, principalmente da Cidade Jardim, porque sabem que 

ela não está medindo esforços para ajudar, e que com toda 

certeza na próxima semana estará colocando para apreciação dos 

vereadores e encaminhando às pastas para que consigam atender 

e desejou uma boa semana a todos. 
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Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

Presidente encerrou a sessão, e para constar em ata, Marcio 

André Scarlassara, primeiro secretário, lavrei presente ata que 

vai por mim e o Presidente assinado. 

 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

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

maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


