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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/05/2018. 

 

 

 

Aos oito 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 – Comunicação Interna 

13/2018 do Senhor Rodrigo Gazette, diretor de controladoria da 

Câmara Municipal, encaminhando cópia do balancete do mês de 

março de 2018 para eventual apreciação em plenário. O Senhor 

Presidente informou que o balancete encontra-se disponível na 

secretaria desta casa. 

Solicitação do Senhor José Izauri de Macedo, Prefeito Municipal 

ao presidente da câmara municipal. “Através do presente, a 

devolução dos recursos do duodécimo para ser aplicado na área da 

saúde do município de Naviraí - A Constituição Federal vigente no 

Brasil estabelece em seu artigo 1º, inciso III um dos seus 

principais fundamentos que é a dignidade a pessoa humana. O 

artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é 

direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de 
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outros agravos, é o caso ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para uma proteção e recuperação. Essa é uma forma de 

garantia da dignidade da pessoa humana, cumprindo com o que 

determina a constituição federal em seu artigo 196. Estaremos 

ajudando assegurar a saúde como um direito de todos. Sabemos 

que o município tem realizado inúmeros esforços para atender o 

preceito funcional e acima de tudo em respeito aos usuários de 

saúde do sistema único de saúde – SUS. Queremos somar 

esforços no sentido de contribuir para uma saúde ainda melhor e o 

repasse do duodécimo em muito contribuirá para o cumprimento 

desse objetivo. Na certeza de contarmos com o integral apoio 

desse egrégio poder legislativo, apresento a matéria para análise e 

posterior aprovação”. O Senhor Presidente comentou que esta 

solicitação será analisada. 

 
Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 020/2018 de autoria do Poder Executivo; que 

em súmula: Dispõe sobre autorização para reforma e ampliação do 

imóvel de propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul, cedido 

ao Município de Naviraí, através de Termo de Cessão de Uso, para 

a instalação do Centro de Hemodiálise.  

O Senhor presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

O Senhor presidente colocou em votação o regime de urgência, 

que foi aprovado. O Senhor presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 008/2018 de autoria do Vereador Claudio 

Cezar Paulino da Silva e outros edis; que em súmula: Revoga a Lei 

n° 1.922 de 15 de abril de 2015, restabelecendo o artigo 4º e o 

texto original da Ementa da Lei 1.439 de 29 de abril de 2009. Com 

a palavra o vereador autor falando que esse projeto é para não 

alterar nome de ruas já denominadas, para não causar transtornos 
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aos cidadãos e às empresas que atuam neste município. Um aparte 

do vereador Marcio parabenizando pelo projeto, porque tem ruas 

tradicionais em Naviraí que mudam sem avisar causando 

transtorno realmente e com essa lei irá dar mais segurança aos 

moradores das ruas tradicionais da cidade. Um aparte do vereador 

Josias falando que é um projeto que tem que ser analisado e 

lembra que o vereador Marcio Araguaia o procurou no mandato 

passado quando faleceu um jovem do município, porque queria 

fazer um projeto para mudar o nome da rua no centro, mas na 

ocasião ele e o Dr. Klein foram contra naquele momento, 

conversaram e o projeto não entrou. Mas o vereador sempre quer 

fazer a vontade da pessoa que está comovida, com o sentimento 

de perda e pela emoção acaba fazendo essa mudança. De fato o 

projeto é interessante, tem que ser discutido, analisado e se 

assim entenderem que deve ser aprovado, será. O vereador 

Claudio falou que o projeto está apenas entrando hoje e que será 

encaminhado para as comissões e pede que seja bem analisado, 

porque tem várias reclamações e tem até abaixo assinado de 

moradores que não gostaram da troca de nome de algumas ruas 

devido os transtornos. O Senhor presidente perguntou ao plenário 

se é matéria de deliberação, entendendo que sim, encaminho às 

comissões para que possam analisar e dar os devidos pareceres no 

tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2018 de autoria do 

Vereador Marcio André Scarlassara e demais edis; que em súmula: 

Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que especifica 

e dá outras providências. (Senhor EVERSON ANTONIO ROZENI) 

Com a palavra o vereador Marcio falando que seu querido amigo 

Coronel Rozeni que entrou como soldado PM, fez concurso para 

oficial e agora como comandante 12º Batalhão da PM de Naviraí, 

onde tem feito um grande trabalho em toda região de fronteira e 

em nosso município, retornou com o Proerd que é um projeto de 

fundamental importância e de combate as drogas, ressaltou 

também a fundação da guarda mirim que retornou as atividades, 
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onde o Coronel Rozeni é professor, entre muitas outras coisas que 

o Coronel tem feito pela nossa cidade e nada mais justo essa 

honraria, que é um reconhecimento a esse oficial da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso do Sul. O Senhor presidente perguntou 

ao plenário se é matéria de deliberação, entendendo que sim, 

encaminho às comissões para que possam analisar e dar os devidos 

pareceres no tempo em que confere o regimento interno. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2018 de autoria da 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella e demais edis; que em 

súmula: Concede o Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

especifica e dá outras providências. (ao Senhor Claudineis Galinari). 

O Senhor presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminho às comissões para que 

possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2018 de autoria da 

Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella e demais edis; que em 

súmula: Concede Título de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

especifica. (Senhor Badih Abdul Rahman Salem) 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. 

 

1° Secretário: Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de 

Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 062/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein; expediente endereçado ao Senhor Fernando Tadashi 

Kamitani, Gerente de Desenvolvimento Econômico, requerendo : 1) 

Quantas empresas e quais foram abertas em Naviraí, do ano de 

2.017 a 2.018, até a presente data; 2) Quantas efetivamente 

estão em funcionamento e quantas vagas de emprego 
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proporcionaram; 3) Levantamento e informação quanto à 

quantidade de pessoas ainda desempregadas no município de 

Naviraí. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra 

o vereador autor que cumprimentou todos e disse que fez esse 

requerimento para que possa ter informações concretas e 

efetivas da situação de emprego e desemprego em nossa cidade. 

No ano passado a vereadora Lourdes Elerbrock também fez um 

requerimento e pediu a quantidade de empresas abertas no ano de 

2017 e foi informada que foram trezentas e noventa e cinco que 

pediram abertura na cidade, então nesse requerimento hoje está 

pedindo para atualizar até abril de 2018 e quantas dessas 

empresas estão realmente funcionando, porque fazer o pedido de 

abertura de empresa e chegar a quase quatrocentas empresas é 

um número expressivo muito bom, mas sabemos que existe o 

desemprego muito grande na cidade ainda, então está pedindo 

para fazer um levantamento dessa situação e a informação de 

quantas pessoas ainda temos desempregadas em Naviraí, acredita 

que a gerência de desenvolvimento econômica deva ter esses 

dados e é preciso saber para identificar os pontos que exige uma 

atuação mais rápida e efetiva do poder público para que possamos 

melhorar a oferta de emprego na cidade. Com a palavra o vereador 

Marcio Scarlassara falando que é um ótimo requerimento e 

comentou que hoje está tendo uma vistoria no abatedouro 

municipal com a presença do Iagro e do ministério da agricultura, 

porque há muito tempo precisa fazer uma lagoa   para  poder  

estar em funcionamento, o prefeito e o Fernando tem 

conhecimento disso, mas está sem resolver nada e o abatedouro 

municipal corre o risco de ser paralisado e gerar mais desemprego 

em Naviraí. Então não adianta correr atrás de outras empresas 

para trazer pra Naviraí, sendo que as que estão aqui não tem 

suporte para cuidar, e o abatedouro emprega mais de trinta 

pessoas em Naviraí e corre o risco de ser paralisado por falta de 

tempo do prefeito Izauri e da gerente Milene. Com a palavra o 

vereador Josias que cumprimentou a todos e falou que esteve no 

abatedouro juntamente com o vereador Marcio e é óbvio que 
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precisa de investimentos, até porque Naviraí cresce a cada 

momento, mas a questão do abatedouro é uma situação, então vai 

discordar do vereador Marcio, porque no tocante ao trabalho 

feito pelo desenvolvimento econômico, do prefeito e de alguns 

vereadores que tem corrido atrás em buscar as empresas fora, é 

muito importante para gerar empregos em Naviraí, e no caso de 

empresa particular, porque o município não precisa estar 

investindo como é o caso do abatedouro municipal, por isso que 

acha que está havendo uma controvérsia do nobre vereador, e 

essa é uma luta porque todos torcem e só querem o bem de 

Naviraí. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento nº 063/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor José Mário Fernandes, Gerente do Núcleo de Vigilância em 

Saúde, requerendo os critérios e conduta de abordagem adotados 

pelo Núcleo de Vigilância Sanitária, no ato da fiscalização nos 

estabelecimentos comerciais em nossa cidade. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

que cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Klein pelo 

requerimento anterior, dizendo que até facilitou para discursar 

sobre seu requerimento, porque tem uma preocupação muito grande 

a respeito de abertura de novas empresas pra Naviraí e sobre a 

manutenção dos que já estão instalados, porque não adianta ir atrás 

de empresas sendo que temos as nossas aqui sofrendo e sendo 

castigadas. Não está querendo condenar e nem pré-julgar ninguém, 

mas a respeito da vigilância sanitária, são muitas reclamações dos 

comerciantes do nosso município, da forma como estão sendo feitas 

as abordagens. Estão tocando o terror nos microempreendedores 

individuais que trabalham com estéticas. Um aparte do vereador 

Ederson que cumprimentou a todos e disse que é triste houver esse 

tipo de relato, mas não é a primeira vez, o órgão da vigilância 

sanitária tem que auxiliar e mostrar o caminho, mas estão com 
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truculência, com arrogância, estão incorporando o mesmo estilo do 

prefeito. E voltou ao requerimento do Dr. Klein que quer saber 

quantas empresas foram abertas, e ele quer saber quantas 

empresas foram fechadas, porque muitos comerciantes não estão 

aguentando a perseguição que está acontecendo da vigilância 

sanitária. Muitos estão falando que estão com saudades do Dr. 

Manoel que era justo, então ele vê quem tem compromisso com 

Naviraí e quem não tem, só quem nasceu em Naviraí que tem, 

porque com o Dr. Badih também tudo rodava, mas agora não roda, 

mas porque é a cara do executivo, impor, não tem consenso e isso 

está causando transtornos e está fechando empresas. Um aparte 

do vereador Klein falando que em seu requerimento ele quer saber 

quantas empresas foram abertas e quantas estão em 

funcionamento e também informar que o Seu Ademar da Mega 

Center colocou umas placas indicativas sobre o seu hotel e os 

fiscais o fizeram tirar as placas ou pagar para colocar e pra ele 

seria inviável. Então acha que a vigilância sanitária tem que fazer 

fiscalização porque tem produtos com higiene e tem que ser 

acessível e de qualidade pra população, mas tem coisas que tem que 

ter o bom senso no fiscalizar e orientar para deixar os 

comerciantes trabalhar livremente. Comentou que conversou sobre 

a situação com um comerciante do Paraná e ele disse que o dia que 

o poder público deixar de interferir no comércio, eles vão pra 

frente, então o poder público tem que interferir no sentido de 

ajudar e não atrapalhar e infelizmente em Naviraí estão 

atrapalhando. Um aparte do vereador Marcio relatando que os 

fiscais foram a um salão de beleza aqui da cidade e a pessoa tinha 

feito um investimento de quinhentos reais em esmaltes importados 

e levaram apreendidos todos os esmaltes; então acredita que está 

faltando orientação. Comentou também que para conseguir a 

liberação de um alvará a fiscalização demora e a pessoa desanima e 

vai embora de Naviraí, mas na fiscalização para poder prejudicar o 

comerciante são rápidos. E como já comentou aqui algumas vezes 

falou que em Nova Andradina pode vender frango caipira e queijo 

fresco, mas aqui não pode, então é triste ver o comércio de Naviraí 
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sendo perseguido pela classe dominante. Um aparte do vereador 

Josias falando que fez um comentário na sessão anterior sobre o 

tipo de funcionário desqualificado que é truculento, só porque é 

fiscal acha que é o manda chuva, e que deveria sofrer uma 

sindicância administrativa e que dentro dos trâmites do processo 

administrativo dessa sindicância fosse punido de acordo com o que 

praticou, não está generalizando que todos os funcionários são 

ruins, mas tem funcionário da santa casa que é péssimo, e a 

população sabe disso porque fazem as reclamações e sempre cobra 

os vereadores, a vereadora Rosangela bem sabe disso porque 

recentemente recebeu uma ligação da pessoa reclamando do 

atendimento. Na fiscalização existe aquele funcionário que chega 

com truculência, com falta de respeito, falta de educação e se a 

pessoa está irregular, o primeiro passo é notificar e orientar, mas 

querem arrebentar o empresário, sendo que ele nem está 

aguentando mais devido a carga tributária ser muito grande com 

tanto imposto, e ainda tem a falta de respeito. Então dá uma 

sugestão para fazer uma CEI e investigar e apurar esses fatos e 

recomendar a gestão a abrir um processo administrativo, porque 

parece que as pessoas perderam o respeito e os valores, só querem 

arrebentar e detonar, mas tem que mudar isso. Um aparte da 

vereadora Lourdes Elerbrock falando que de tudo o que disseram, 

ela observa que há uma falta de educação muito grande dos 

funcionários que vão fazer as vistorias e acredita que para 

melhorar, todos deveriam fazer um curso de boas maneiras, da 

forma de averiguar, de solicitar para o comerciante o que fazer e 

como fazer, porque estão chegando com falta de educação e falta 

de princípios, então é preciso fazer um curso especializado para 

que todos aprendam a tratar bem as pessoas. Comentou que esteve 

visitando um posto de saúde juntamente com o Fi da Paiol e a 

pessoa que trabalha há mais de vinte anos no posto de saúde nunca 

teve um curso para aprender a tratar com a população que ali se 

apresenta. Então se o pessoal do posto não recebeu esse curso, 

nenhuma repartição recebeu, sendo que todos devem ser reciclados 

e parte deste princípio, tem que mudar, tem que ter mais educação 
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e mais aprendizagem no modo de tratar as pessoas. Um aparte do 

vereador Fabiano que cumprimentou todos e disse que não é contra 

a vigilância sanitária fazer o seu serviço, mas tem muitos 

empresários que estão reclamando de como estão sendo tratados, 

informando que um empresário de um comércio falou que foi 

enviado um questionário, que ele respondeu e levou ao Zé Mario que 

questionou como era o encanamento e a instalação do comércio e 

ele disse que o local era alugado e não sabia onde e nem como foi 

feito, então não é que tenha que isentar ninguém da culpa, tem que 

cobrar, mas é muita burocracia e com a crise que estamos vivendo 

tem que ser mais maleável, tem que ter mais educação com os 

empresários. Porque acredita que na santa casa, na farmacinha da 

prefeitura onde tinha remédio vencido ou nos postos de saúde, eles 

não cobram da maneira que cobram dos empresários. Falou ainda 

que na vila industrial um empresário foi muito mal tratado por um 

fiscal da vigilância por causa de um óleo que caiu no chão. É preciso 

tratar a todos igualmente, porque o que está fomentando e 

sustentando Naviraí são os empresários. O vereador Simon 

agradeceu a todos os vereadores, porque tudo o que foi dito é de 

suma importância e é essa cobrança que faz, porque ninguém quer 

que a vigilância sanitária deixe de fazer o seu papel, até porque 

todos querem chegar ao local e encontrar o mínimo de higiene 

possível, sem produtos vencidos nas prateleiras, mas a cobrança é a 

respeito do excesso, essa é sua indignação, a vigilância sanitária 

está indo completamente na contramão do que o prefeito pregava e 

do que os vereadores querem; que é a cidade aumentando a 

quantidade de empregos, que venham empresas de fora, mas 

também que tenham um cuidado com as empresas que aqui já estão 

instaladas, porque até agora são cobranças, seja do meio ambiente 

ou da vigilância sanitária, mas acredita que a pasta da vigilância 

sanitária esteja má gerida. Um aparte do vereador Júnior do PT 

que cumprimentou a todos e parabenizou o vereador Simon pela 

preocupação, porque quando convocaram o gerente de saúde para 

vir responder os questionamentos e fizeram aquele debate, um dos 

questionamentos que fizeram foi justamente em relação a atuação 
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da vigilância sanitária e se recorda do gerente abaixando a cabeça 

envergonhado de ver a atuação da pasta que é por ele comandada 

também. É de responsabilidade da gerência de saúde e não vemos 

um esforço real, coletivo da administração, integrado para poder 

fazer e consolidar o desenvolvimento do nosso município, não 

consegue enxergar isso. A medida que a gerência de 

desenvolvimento se vira nos trinta para tentar atrair novas 

indústrias para tentar estimular o microempreendedor individual, 

ajudar e facilitar a vida dessas pessoas, a gerência de receita 

trava, a vigilância trava, a gerência de obras trava, os fiscais de 

postura trava; o que estão vendo hoje infelizmente é algo que viu 

muito acontecer no governo do estado algumas décadas atrás e que 

foi extinto na época do governador Zeca do PT, é terrorismo fiscal. 

O comerciante não trabalha sossegado, já recebeu inúmeras 

reclamações de toda ordem e muitas delas tem haver com isso. 

Como pode exigir esse tipo de coisa nesse momento e não fazer 

nenhuma ação para estimular o comércio local. Porque se quer exigir 

tudo bem, mas primeiro tem que fazer sua parte, tem que estimular 

o comércio, porque Naviraí está sendo sustentada pelo comércio, é 

o comércio que não deixa a cidade fechar as portas, então é 

preciso ajudar e apoiar essas pessoas, esses pequenos empresários 

que estão tirando fôlego de onde não tem para manter as portas 

abertas, gerando empregos e distribuindo rendas. Depois que 

fizeram sua parte, desburocratizado, estimulando, com tratamento 

digno e humano, daí pode exigir, antes disso não. O vereador Simon 

agradeceu e disse que é preciso fazer alguma coisa em prol da 

população, chega de cobranças, chega de afrontamento com a 

classe que traz a sobrevivência do município, porque hoje não se 

abre mais empresas em Naviraí, a gerência de receita trava e a 

burocratização é muito grande, a reclamação é geral; já foi falado 

várias vezes que as empresas estão abrindo nos municípios vizinhos; 

todos sabem que existem normas a serem cumpridas, mas porque os 

outros municípios estão conseguindo atrair esses empresários e 

Naviraí não? Essa é a questão. Ás vezes cobram as pessoas que são 

envolvidas na gerência e sabe que não vão gostar, mas não estão 
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aqui para agradar um ou outro e sim para agradar um todo, o 

município em geral. É visível que o município não vai bem e ter uma 

vigilância sanitária autoritária e abusiva, os comerciantes acham 

que é perseguição, porque pedem que façam uma adequação em 

quinze ou trinta dias, não é possível. Um aparte do vereador Claudio 

Cézar comentando sobre a fala da D. Lourdes a respeito de 

capacitação e treinamento para os funcionários, que infelizmente 

nunca foram valorizados ao longo do tempo, como tem um 

funcionário com vinte anos de prefeitura que nunca participou de 

um treinamento, então o funcionário tem que ser mais valorizado e 

mais preparado e quanto aos problemas da vigilância, os 

proprietários desses comércios que se sentirem ofendidos procurar 

saber o nome das pessoas que estão tratando mal, fazer um 

relatório do que realmente aconteceu e trazer até os vereadores 

para fazer como disse o vereador Josias, abrir uma sindicância e 

tomar providências, para não ficar falando mal de todos os 

funcionários. Disse que até pediu um tempo atrás para que fosse 

identificado o servidor público com crachás falando sua função ou 

uniformizado para saber quem trabalha na prefeitura e assim ficar 

mais fácil ser identificado. O vereador Simon agradeceu e disse 

que a fiscalização pode ser feito por qualquer vereador e que da 

parte dele será feito, assim como espera que o nobre colega 

também o faça porque é um dever dos vereadores e estão aqui pra 

isso. O vereador Claudio disse que o vereador entendeu mal, porque 

não falou para ele fiscalizar, mas sim para o comerciante pegar o 

nome e a função do servidor público que o tratar mal e trazer até 

os vereadores para que possam tomar as providências. O vereador 

Simon disse que não entendeu mal não, entendeu perfeitamente, e 

comentou que as pessoas não irão colocar o nome à frente por medo 

de perseguição. A prefeitura tem que fazer a parte dela, não pode 

sair nos comércios e cobrar o nome de quem foi, por isso que 

sempre fala vigilância sanitária, porque tem o responsável pela 

pasta que é o Dr. José Mário e ele que se sinta ofendido se for o 

caso, porque ele estará aqui para dar explicações. A indignação e a 

cobrança são de todos os vereadores, mas espera que melhore, 
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porque o negócio aqui não é procurar o colaborador culpado ou não, 

é a prefeitura que em todas as pastas, tem que organizar, se 

preparar e se projetar, porque se querem melhorias a respeito da 

vigilância sanitária tem que fazer projetos e não chegar com a 

notificação e colocar que seja imediato, ou pra quinze dias ou 

trinta, porque as adequações não são baratas e fica difícil viabilizar 

o valor. Então não estão aqui para brigar com o prefeito ou com 

quem executa as tarefas, mas sim cobrar que melhore a situação 

com os empresários de Naviraí, que é a classe responsável pela 

economia do município. O Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 

 

Requerimento nº 064/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo informações a 

respeito das providências tomadas para satisfazer o pedido 

contido no requerimento nº 9/2018 desta Casa de Leis, de autoria 

deste vereador, onde solicitava a realização de serviço de limpeza 

em todos os campos de futebol do município. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra o vereador autor que 

cumprimentou a todos e disse que fez esse pedido, mas acha que 

não será atendido porque esse prefeito não atende nenhum pedido 

de vereador, e nem sabe quem é mais incompetente, se é o 

prefeito ou os seus gerentes, mas espera que seja feita a limpeza 

dos campos de futebol do município. O Senhor Presidente colocou 

em votação, que foi aprovado. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a presença do empresário 

Antonini e da Joyce, presidente de Bairro Ipê. 

 

Requerimento nº 065/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para ao Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, o Senhor 

Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio Ambiente, requerendo 
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que sejam prestadas informações sobre: 1. ao estabelecimento de 

mecanismos instituídos para a poda de árvores no município; 2. 

quais medidas têm sido adotadas por este importante órgão, no 

que tange a pedidos apresentados pelos munícipes, para a 

execução desse serviço; 3. qual a demanda represada quanto à 

necessidade de se executar a poda de árvores no município; 4. qual 

o número de árvores que têm sido podada em Naviraí, se esses 

trabalhos se realizam com frequência, e principalmente, no que se 

refere a implementação de mecanismos aos quais possam ser 

exigidos dos moradores, após a poda das árvores, que os mesmos 

estejam incumbidos de fazerem a substituição sob pena de serem 

tributados, quando o referido órgão assumir a função de executar 

tal serviço; 5. quais os tipos de árvores que podem ser plantadas 

nesse município, qual a disponibilidade das mesmas, e se no ato em 

que o cidadão efetua o pedido para que ocorra a poda de árvore, 

se existe um critério, se existe um documento legal que requer, 

que ordene a substituição da mesma, ou seja, o replantio das 

árvores, onde as mesmas foram retiradas. Solicitando também que 

se estude a possibilidade de que a autorização e execução dos 

referidos serviços, bem como, a fiscalização do replantio, sejam 

efetuados pela Gerência de Meio Ambiente, uma vez que, 

precisamos ter um ambiente sadio, saudável e de boa qualidade. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora que cumprimentou a todos e disse que é preciso 

produzir em Naviraí um trabalho que venha trazer o 

comprometimento do cidadão na melhoria de qualidade de vida do 

povo em geral. Falou que a equipe de poda de árvore está lotada na 

pasta de serviços urbanos, mas em seu ponto de vista deveria 

ficar lotada na gerência de meio ambiente, para que o gerente 

após análise da árvore e indicação da subtração da retirada da 

árvore ficasse responsável para a finalização do trabalho, que 

seria acompanhar a poda das árvores e quando terminar a pessoa 

que solicitou a poda ou o próprio município deveria ter o 

compromisso de replantar uma próxima árvore, porque a cidade 

está ficando sem árvores, apenas com tocos, é preciso abraçar 
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essa causa. No Jardim Paraíso já foi plantado árvores três vezes 

e foram quebradas, então precisamos de toda população de 

Naviraí para cuidar das árvores, porque precisamos de qualidade 

de vida. Um aparte do vereador Claudio Cézar que parabenizou 

pelo requerimento e disse que essa preocupação com as árvores é 

uma causa que vem de muito tempo, até na gestão passada ele 

conversou com a Valdenice que era a gerente de desenvolvimento, 

falando que a poda de árvores deveria estar na gerência de meio 

ambiente, e que a cidade está virando a cidade dos tocos, porque 

na Avenida Campo Grande cortaram árvores e não retiraram os 

tocos e já está brotando novamente, sendo que é preciso fazer a 

retirada e plantar uma nova árvore. A vereadora Rosangela 

solicitou à gerência de meio ambiente que divulgue qual o tipo de 

árvore que deve ser feito o replantio e se a prefeitura tem as 

mudas para fornecer para a população; comentou que a creche do 

Jardim Paraíso já tem doze anos e está precisando de arborização 

com urgência, então solicitou verbalmente à gerência de meio 

ambiente mudas, mas irá fazer um pedido por escrito, porque onde 

tem aglomeração de pessoas precisa do máximo de árvores 

possível para amenizar o clima e deixar o ambiente mais favorável. 

Um aparte do vereador Klein falando que não sabe se existe uma 

legislação específica ou não de como é o plantio e podas das 

árvores, então sugere se não tiver que seja elaborado um projeto 

de lei no sentido de regulamentar e determinar como tem que ser 

feito a arborização. A vereadora Rosangela falou que está no plano 

diretor e que ficaram responsáveis de criar um cronograma para 

que a população de Naviraí saiba que esse serviço vai ser feito e 

quando vai ser para diluir essa demanda. Um aparte do Vereador 

Júnior do PT falando que a preocupação com a arborização do 

nosso município é muito válida e para esclarecer alguns pontos que 

às vezes fica no ar, falou que já foi gerente de meio ambiente e 

que existe uma equipe de poda e extração de árvore e eles 

trabalham diariamente, existe uma equipe só para fazer isso e é 

feito todos os dias poda e extração, e outra coisa, existe sim uma 

lei que foi aprovada em 2016, o plano de arborização do município, 
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uma lei complementar, que precisa agora desenvolver um manual 

de práticas de arborização o que é usado aqui subsidiariamente é 

um que é adotado pela energisa que vale para o estado inteiro, mas 

se pegar e fizer uma adequação cabe plenamente para o município, 

então está bem simples de resolver essa parte. Falou que pela 

experiência que já teve, entende diferente e acha que a equipe 

não tem que estar no meio ambiente não, é uma responsabilidade 

que demanda muita manutenção, tanto de equipamentos quanto de 

veículo e quem faz essa parte de manutenção é a gerência de 

serviços públicos, e você ter o controle do serviço e não conseguir 

fazer a manutenção depois acaba travando muito mais, e comentou 

que tiveram muitas dificuldade na época e por conta disse 

entendeu que seria melhor estar no serviço público, mas é uma 

questão de estruturação e de valorização. Comentou ainda que a 

Cosip deveria estar incentivando os servidores e investindo nisso, 

porque o ano passado foi um milhão cento e vinte e seis mil de 

recursos da Cosip que foi utilizado para folha de pagamento, foi 

acumulado, foi economizado por assim dizer, não comprou 

lâmpadas, não se investiu em um novo caminhão, em novos 

equipamentos, nem na valorização do servidor para no final 

socorrer folha de pagamento, sabe que servidor tem que receber 

em dia sempre, mas não dá para planejar um recurso carimbado da 

Cosip pra fazer isso, não consegue entender de outra forma. Se 

conseguir utilizar esse recurso para comprar um novo caminhão e 

adicionar mais uma equipe da iluminação, vai sobrar um caminhão 

só para fazer as podas. Então entende que tem que ser feito 

valorização de equipe porque só uma não dá conta do município e 

valorização de servidor. A vereadora Rosangela falou que o tempo 

passa, mas é possível melhorar, e quando fala de cortes de 

árvores, a população fala que o meio ambiente não está fazendo 

nada, então em seu ponto de vista, é preciso colocar no meio 

ambiente, ter um caminhão para administrar e fazer o trabalho 

para ver resolutividade naquilo que compete a parte ambiental, 

que seria arrancar e plantar árvores, fazer a poda, mostrar que o 

meio ambiente está sendo preservado dentro dessa gerência, 
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porque hoje está vendo um sistema fadigado, com a gerência do 

Adriano com muita responsabilidade e com todos reclamando, 

então é preciso desagregar um pouco essa carga para melhorar. 

Um aparte do vereador Marcio Scarlassara parabenizando a 

vereadora e falando que todos estão vendo uma gerência fadigada, 

cansada, uma administração falida, porque nada funciona. 

Comentou ainda que estava caminhando de manhã e as lâmpadas 

estavam acesas, sendo que à noite está sempre apagada, essa é a 

atual administração. Talvez seja o fato de chamar de volta o Dr. 

Flávio, psiquiatra para trabalhar no município para atender a parte 

psiquiátrica porque de repente os gerentes estão em surto, estão 

doentes. E o resumo é que essa é uma gestão falida. A vereadora 

Rosangela falou que a gerência de meio ambiente faz a liberação, a 

documentação, a fiscalização e que fica muito feliz que tem uma 

legislação que defende árvores, rios, que cuida da aplicação de 

venenos, porque é isso que nos garante vivos, porque teremos um 

meio ambiente preservado, cuidado e muito bem tratado, mas 

acredita que a resolutividade poderia ser melhor, por isso que em 

seu ponto de vista as avaliações, a poda, o plantio, as informações 

sobre o tipo de árvores para a população fazer o plantio, seja na 

gerência do meio ambiente, para que seja uma gerência viva, 

positiva e atuante melhorando a qualidade de vida no meio 

ambiente. O Senhor Presidente colocou em votação, que foi 

aprovado. 

 

Requerimento nº 066/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva e Márcio André Scarlassara; 

expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Edvan Thiago 

Barros Barbosa, Gerente de Saúde, com cópia para o senhor 

Jackson Juliano Hirsh Diretor Clínico Hospital Municipal, e para o 

senhor Wellington Mattos Santussi, Diretor Executivo Hospitalar, 

requerendo informações sobre qual o motivo pelo qual se encontra 

desativada a ala psiquiátrica do Hospital Municipal de Naviraí, e se 

tem previsão de retorno. O Senhor Presidente colocou em 
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discussão, com a palavra o vereador Marcio Scarlassara falou que 

hoje atendeu dezesseis pessoas, quatorze pessoas sobre 

psiquiatria, e também nos outros dias geralmente está sendo 

assim, disse que não iria se posicionar quanto a isso, mas é 

impossível não se posicionar. Na gestão da Dra. Sônia, primeiro 

mandato do Zelmo, trouxe o Dr. Flávio seu amigo há anos, que 

ficava em Nova Andradina, mas devido a demanda ser muito 

grande aqui, ele veio para cá. Na gestão do Léo Matos foi criado o 

CAPS em Naviraí, onde atendia a todos pacientes psiquiátricos, 

não tinha mais fila de espera. Hoje as pessoas estão em surto, 

devido o descaso em que se encontra Naviraí; comentou que uma 

mãe ligou pra ele porque a filha dela é esquizofrênica e estava 

pelada na rua e no hospital municipal não interna mais. Um aparte 

do vereador Ederson falando no tocante a ala psiquiátrica na santa 

casa, é totalmente contra, porque a santa casa não está pronta 

para receber esse tipo de atendimento, porque já presenciou 

pacientes surtados que saiam dos seus quartos e entravam em 

outros quartos, principalmente dos idosos; mas é a favor de que 

seja realizado o primeiro atendimento, porque o Samu faz o 

atendimento de emergência e leva na santa casa para medicar, mas 

não pode permanecer, porque para esse tipo de problema tem que 

ter uma instalação específica ou fazer um convênio sério, porque 

isso é um caso de saúde pública e levar esse pessoal pra fora, mas 

que não seja na santa casa porque não comporta ala psiquiátrica. 

Mas é solidário a esse requerimento. Um aparte da vereadora Cris 

Gradella falando que se preocupa muito assim como o vereador 

Marcio, e que acompanhou desde o início o trabalho do Dr. Flávio 

aqui, há mais de dez anos; e comentou que o Estado de Mato 

Grosso do Sul adotou a seguinte medida, mas é uma política 

nacional, que é tirar e acabar com os centros de internação 

psiquiátrica, então não se vê mais hospitais psiquiátricos, não 

existem mais porque o governo federal acabou com tudo, o que 

existe são clínicas de dependentes químicos, que nada tem haver 

com doente mental e esses pacientes, doentes mentais 

psiquiátricos são colocados nas clínicas de dependência química 
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hoje, mas não é o mesmo tipo de tratamento. Então é um ponto 

muito complexo que podem ficar horas discutindo e não vão chegar 

a conclusão do que deve ser feito, mas não dá para fingir que 

esses pacientes não existem, porque estão em Naviraí e precisa 

de tratamento, também não acha que o hospital municipal tem um 

local adequado para esses pacientes serem internados, mas não 

tem o que fazer com esses pacientes, as famílias não podem 

deixa-los na rua e não vão conseguir vagas fora, tem que absorvê-

los aqui. Então acha que o Dr. Flávio é necessário no SUS, porque 

não tem como continuar o CAPS e com o atendimento da saúde 

mental em Naviraí sem o atendimento de um psiquiatra no SUS. E 

todos sabem da grande dificuldade que tem de um médico do 

pronto socorro, clínico geral querer internar ou mesmo querer  

prescrever um medicamento para um paciente psiquiátrico, porque 

a dosagem é muito diferente, muito específico. Então a gerência 

de saúde precisa entrar num acordo, se faz necessário o Dr. Flávio 

ou outro psiquiatra, porque precisa ter esse tipo de atendimento 

em Naviraí. O vereador Marcio disse que o local de receber esses 

pacientes é a santa casa municipal sim, porque foi habilitado, foi 

credenciado, ali que recebe as internações, porque quando são 

levados para o hospital municipal são pessoas que estão em surto, 

tem que ter o atendimento, eles não tem condições de gerir seus 

próprios atos. Tem muitos pacientes que estão no presídio hoje, 

porque não tem um manicômio para colocá-los, o governo fechou 

todos os hospitais psiquiátricos do Brasil, mas em Paranaíba ainda 

tem um, onde às vezes alguns pacientes são levados para lá, 

inclusive está vendendo uma rifa para ajudar esse hospital 

psiquiátrico. Na gestão passada tinha um convênio com esse 

hospital, mas hoje não tem. Então chama a atenção de todos 

porque tem muitos pacientes que estão soltos nas ruas e não pode 

esconder isso, e também muitas mães vem até aqui desesperadas 

pedindo por ajuda, porque tiveram que trancar seus filhos no 

quarto, onde ficam dias sem comer, batendo a cabeça, se 

cortando. O vereador Josias solicitou um aparte e disse ser 

solidário ao requerimento e parabenizou pelo trabalho que o 
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vereador faz à frente dessas famílias carentes que depende de 

uma voz política para que as coisas possam caminhar; disse ainda 

que o vereador Ederson foi feliz em sua fala, porque de fato um 

local onde tem crianças, bebês, idosos, não é um local apropriado, 

é preciso buscar emendas parlamentares para fazer um lugar 

próprio, fazer um projeto em cima disso para fazer esse 

atendimento. Comentou que já atendeu várias pessoas nessa 

situação encaminhando para o hospital municipal, onde deram uma 

injeção e entraram em contato com as clínicas, como o hospital 

São Marcos em Cascavel, onde eram encaminhados. Mas o fato é 

que está pedindo no requerimento que volte a funcionar a ala que 

foi feito na gestão do prefeito anterior, onde acha que na ocasião 

foi um erro a criação dessa ala e acredita que não pode correr 

esse risco. O importante é trabalhar outro tipo de projeto para 

poder atender essa demanda e mais uma vez faz um 

agradecimento pessoal pelo trabalho do vereador Marcio. O 

vereador Marcio Scarlassara falou que essa ala psiquiátrica 

sempre existiu, a vida inteira, na época do Euclides, do Zelmo, 

sempre existiu pacientes doentes mentais, o paciente psiquiátrico 

é como um paciente que tem câncer, que precisa de cuidado e de 

uma equipe para cuidar, tanto que já tiveram muitos pacientes 

sendo cuidados, mas é claro que em alguns casos o Dr. Flávio 

encaminhava imediatamente para Paranaíba onde tinha o convênio. 

Então não podemos fechar os olhos para esse problema porque 

existe e essas pessoas precisam ser atendidas. E deu a sugestão 

de montar uma barraca em frente à prefeitura e colocar os 

pacientes psiquiátricos lá, porque todos da prefeitura são 

surtados mesmo, com gerentes e prefeito doidos. Mas em algum 

lugar os pacientes psiquiátricos precisam ser atendidos e o local é 

o hospital municipal de Naviraí, ali é a porta de entrada deles, é 

um direito ser atendido. Comentou ainda que se a farmacinha 

estivesse funcionando perfeitamente, contendo todos os 

medicamentos psiquiátricos, não estaria esse problema, mas essa 

falta da medicação está causando todo esse surto, então chama a 

atenção para que conversem com o Dr. Flávio e com a nova 
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psiquiatra também, que é filha do Dr. Vandir Zulato, para que 

contrate meio período, porque não podemos deixar a população 

jogada na mão do prefeito Izauri. Com a palavra o vereador 

Ederson falando que não é contra os pacientes psiquiátricos, 

jamais, eles tem direitos como qualquer um, todos são iguais 

perante a lei, mas quando um rapaz surtou e pegou uma barra de 

ferro e entrou no hospital não estava o Dr. Flávio e não tinha uma 

equipe pronta para atender, apenas as enfermeiras correndo com 

medo de ser agredidas. O que ele disse é que é preciso ter um 

local específico, e não levar os pacientes para frente da 

prefeitura, porque é mais um constrangimento para a família, o 

que é preciso é resolver o problema porque estão aqui para dar um 

caminho e não jogar um contra o outro. O caso é grave, a santa 

casa não está adaptada e não tem equipe para atender. Mas 

entende perfeitamente a preocupação do vereador Marcio, porque 

é a bandeira que ele carrega, é uma coisa séria, mas é preciso 

achar uma solução que agrade os dois lados. Um aparte do 

vereador Marcio falando que é preciso ter no hospital uma equipe 

com humanização para tratar o paciente psiquiátrico com toda 

dignidade e se o paciente tiver que ser sedado, será, porque o 

governo federal acabou com as portas de entrada, então a saída é 

o hospital municipal, que é o único local. O vereador Ederson falou 

que é preciso ter boa vontade política, assim como o vereador 

Marcio tem, porque está fazendo a sua parte há muito tempo, que 

é a parte do executivo, e também não precisa só da alta de 

psiquiatria não, precisa também da pediatria, que as cirurgias 

voltem a serem feitas, tem muitas outras áreas que está em falta, 

e tudo porque falta o prefeito correr atrás, fazer emendas e 

solucionar o problema, é só construir uma ala separada para esse 

tipo de atendimento na santa casa porque tem espaço e montar 

uma equipe séria, chamar o Dr. Flávio de volta para que sejam 

atendidos humanamente. O Senhor Presidente colocou em votação, 

que foi aprovado. 
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Pedido de Informação nº 001/2018 de autoria do Vereador 

Antônio Carlos Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente de Desenvolvimento 

Econômico, e para a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, solicitando informações sobre o projeto de 

criação e implantação do Núcleo Moveleiro em Naviraí, e do 

Projeto de Incubadora para a instalação e funcionamento de 

pequenas empresas, que atualmente estão localizadas e em 

funcionamento em fundo de quintal, em áreas residenciais. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador 

autor falando que está no terceiro mandato de vereador e desde o 

primeiro vem pedindo para a prefeitura para que seja criado um 

núcleo moveleiro em Naviraí, porque temos mais de quinze 

marcenarias de fundo de quintal e algumas trabalhando de forma  

precária atrapalhando a vizinhança devido o barulho. Em outras 

cidades que investiram nos núcleos moveleiros como no Paraná, as 

cidades cresceram, as indústrias se desenvolveram e Naviraí tem 

um potencial muito grande em relação às marcenarias, porque os 

marceneiros fabricam móveis de qualidade e exportam móveis. 

Então é preciso uma ajuda do poder público no sentido que eles 

possam ampliar suas marcenarias em local apropriado e se 

tornarem pequenas, médias e até grandes indústrias para que 

através delas possamos gerar mais empregos para população. 

Solicitou também em época passada aqui a possibilidade da 

construção de uma incubadora que seria uma área com salas em 

local apropriado e indústrias, para abrigar as outras pequenas 

indústrias de fundo de quintal, como tem no Jardim Ipê, uma 

pessoa que fabrica facas de tudo quanto é tipo, muito boas e bem 

feitas, mas que trabalha de forma precária e já solicitou ajuda do 

poder público municipal e até agora não conseguiu nada. Então se 

tem uma área que possa abrigar a fábrica de facas, as pequenas 

metalúrgicas de fundo de quintal, numa área apropriada com salão, 

com energia e recursos necessários para que a pessoa possa 

aumentar sua produção e trabalhar com dignidade, eles podem 
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também gerar empregos que é o que estamos precisando em 

Naviraí. Então essa é a sua preocupação desde o primeiro 

mandato, a geração de empregos em Naviraí, com vários 

requerimentos no sentido de fomentar o comércio da cidade e 

agora está fazendo esse pedido de informação para saber como 

que anda, porque já foi dito que faria um projeto para abrigar os 

moveleiros e um projeto para a incubadora, o Fernando falou que 

tem o projeto andando, mas com dificuldades. Então está 

solicitando que determine as gerências competentes que elabore 

os projetos com rapidez e solucione o problema das pequenas 

indústrias que funcionam em fundo de quintal da nossa cidade. O 

Senhor Presidente colocou em votação, que foi aprovado. 

 

Indicação n° 031/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara e Ederson Dutra; de Polícia Militar Rodoviária 

Estadual - BPMRV, e Comandante da Base Operacional da Polícia 

Militar Rodoviária Estadual do Vale do Ivinhema, indicando que 

sejam intensificados os patrulhamentos ostensivos e preventivos 

nas rodovias estaduais, em toda a região do município de Naviraí-

MS, isso, pois constata-se que na maioria das cidades que ficam 

próximas de regiões fronteiriças, o território fica propício ao 

crescimento de crimes como roubo de veículos, contrabando e 

tráfico de drogas. Com a palavra a vereador Marcio Scarlassara 

falando que todas as forças policiais são bem vindas ao município, 

onde temos frequentemente a DOF presente em Naviraí, a polícia 

rodoviária federal, a polícia rodoviária estadual, a polícia civil 

regional, a polícia militar, então temos que unir todas as forças, 

porque temos a estrada do Vale do Ivinhema, uma rodovia 

estadual que tem cem quilômetros e quando acontecem acidentes  

a polícia rodoviária tem que se deslocar de Nova Andradina pra cá. 

Recentemente teve o acidente em frente ao Arena Beer, onde 

uma pessoa veio a óbito e o empresário solicitou a colocação de 

redutor de velocidade, é uma rodovia estadual. Então, assim como 

tem a policia ambiental, que tem a base em Naviraí, pede se 

possível que seja deslocado para cá também ou montar uma base 
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mais próxima da polícia rodoviária estadual, porque temos rodovias 

municipais que podem fiscalizar e rodovias estaduais. Um aparte 

do vereador Josias que parabenizou pela reivindicação e falou que 

gostaria de assinar também, porque é muito importante a 

presença da polícia. Comentou que às vezes à noite passa na saída 

para Dourados e antigamente eram vistos usuários de drogas e 

traficantes e quando a polícia começou a fazer batidas no local, 

acabou tudo. Então a presença da polícia é de suma importância, 

não só dentro do município, mas fora também e o policiamento 

rodoviário estadual será muito importante para fiscalização e 

atendimentos quando necessário na rodovia estadual. Um aparte 

do vereador Ederson falando que quando o vereador o convidou 

para assinar junto essa indicação, ficou muito feliz porque quando 

se trata de segurança pública nunca é demais. E através de um 

levantamento feito em nossa cidade, foi constado que em Naviraí 

têm todas as forças policiais menos a polícia rodoviária estadual, 

que tem que sair de Amandina para atender aqui. Se tiver um 

posto aqui, eles fariam o trajeto nos cem quilômetros da rodovia 

de Ivinhema fiscalizando e seria mais fácil o socorro no caso de 

acidentes, como já aconteceu com vários amigos, chegando ao 

óbito por falta de um socorro imediato. Então está precisando de 

incentivos, que a prefeitura entre em contato, ceder um local para 

montar uma base, ceder funcionários administrativos, montar toda 

uma estrutura para que comecem a trabalhar no município de 

Naviraí. Aproveitou o ensejo para agradecer a presença do seu 

amigo Gleison da PRF e falou que não vão parar por aqui não, irão 

marcar uma agenda com o Carlinhos, secretário de segurança, com 

o prefeito municipal, vereadores e colocar essa ideia em prática. 

Um aparte do vereador Simon que cumprimentou Gleison da PRF, 

seu cunhado e parabenizou os vereadores pela indicação, por ser 

de suma importância a polícia rodoviária estadual neste trecho e 

quanto mais todos se conscientizarem na questão do trânsito, terá 

menos acidentes, menos despesas, tanto para o governo estadual 

quanto para o município e solicitou permissão para assinar junto. O 

vereador Marcio disse que seria bom se os treze vereadores 
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assinassem; comentou ainda que em contato com o pessoal do 

DOF, foi informado que em vários municípios, a prefeitura cede 

uma casa para servir como base de apoio para eles, onde comem e 

dormem. Então poderiam fazer uma base de apoio aqui em 

conjunto com a PRE e com o DOF, para dar suporte aqui na região, 

na parte de fiscalização dos veículos que circulam pelas rodovias 

estaduais. Com certeza iria diminuir o tráfico, então vai 

encaminhar também para o secretário de segurança do estado. 

Cumprimentou o Gleison, policial rodoviário federal que se faz 

presente e em nome dele cumprimentou outro policial que faz um 

grande trabalho dando aula de xadrez para os meninos da guarda 

mirim, onde já estão prontos para disputar campeonatos ao nível 

de estado e nacional. O Senhor Presidente falou que o vereador 

Marcio sugeriu que todos os vereadores assinassem e fez a 

pergunta a todos, em seguida solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 033/2018 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 , e 

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando a realização de melhorias e manutenções na 

Praça João Alves, localizada no Conjunto Habitacional Harry 

Amorim Costa. As melhorias são: 1- A construção de banheiros 

públicos, de ambos os gêneros, dentro do parque de recreação 

infantil; 2- que sejam feitas as manutenções nas luminárias e 

postes existentes na praça e no parque de recreação infantil; 3- A 

gerência estude e implante uma forma de melhorar a iluminação 

pública, tanto da praça quanto do parque de recreação infantil; 4- 

Aquisição e Instalação de um bebedouro público, dentro do parque 

de recreação infantil. Com a palavra o vereador autor falando que 

essa indicação é fruto do atendimento que fez no bairro Harry 

Amorim, através do gabinete itinerante e das demandas que 

surgiram, muitas delas estão relacionadas a área de lazer, ao 



 

AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS    Página 25 de 29 
 

parque e a praça que fica situada em frente a escola Odércio de 

Matos, então o que está pedindo é a construção de banheiros, 

porque as pessoas as vezes sai de longe, até de outros bairros 

inclusive para poder levar as crianças no parquinho e não tem 

banheiro. Disse que na gestão anterior foi feito um aterro no local 

onde seriam os banheiros, mas parou a obra. Mas o que está 

querendo é coisa simples, com poucos recursos e alguma vontade é 

possível resolver, com certeza a prefeitura tem material 

suficiente licitado para fazer esses banheiros e tem mão de obra 

qualificada, então é questão de vontade mesmo. Sobre as 

luminárias, tem muitas lâmpadas queimadas e também que não 

ilumina muito de forma adequada para que dê segurança às 

pessoas, enquanto o parque está aberto. Também é preciso um 

bebedouro, o poder público precisa entrar com esse pouco, porque 

a praça é frequentada por famílias, então é preciso que estimule 

cada vez mais as famílias a estarem frequentando aquele local. O 

Senhor Presidente solicitou ao secretário para fazer o 

encaminhamento da mesma. 

 

Pela ordem o vereador Júnior do PT propôs uma moção de 

congratulação à Escola Estadual Juracy Alves Cardoso. Disse que 

hoje recebeu aqui um representante da escola falando a respeito 

de uma situação que aconteceu e que gostaria de parabenizar a 

escola, por ter participado da etapa municipal da 5ª Conferência 

Nacional Infantojuvenil pelo meio ambiente e teve o seu projeto 

classificado, no estado foram setenta e nove escolas e o Juracy 

foi a única de Naviraí que foi classificada para participar da etapa 

estadual que vai acontecer nesse fim de semana. Essa foi uma 

iniciativa dos próprios professores e alunos, então estende a 

congratulação à direção, a coordenação e a todo corpo docente e 

discente da Escola Juracy Alves Cardoso e parabenizou as 

instituições que de alguma forma contribuíram para que 

conseguissem desenvolver esse projeto. Então deixa esse pedido 

para uma moção de congratulação pela participação e pela 

classificação da etapa municipal da 5ª Conferência Nacional 
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Infantojuvenil pelo meio ambiente. O Senhor Presidente colocou 

em votação o pedido de moção de congratulação, sendo aprovado. 

 

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° 07/2018 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho; que em súmula: Revoga a Lei nº 2.103, de 21 de 

março de 2018, que "Altera a denominação de rua constante na 

Planta Geral da Cidade de Naviraí-MS e dá outras providências". 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em discussão e votação 

nominalmente. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 07/2018 de 

autoria do  Vereador Josias de Carvalho, aprovado em primeira e 

única discussão e votação por doze votos favoráveis.  

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 05/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza a doação de área de 

terras, medindo 8.676,77m², localizada no Distrito Industrial, 

denominada Lote 01 da Quadra V, para a empresa L. PAVESI 

TESTON - TECAGRO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA-ME; Revoga 

Lei que menciona, e dá outras providências. 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 05/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e 

única discussão e votação por doze votos favoráveis. 
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Em primeira e única discussão e votação a Emenda Modificativa 

ao Projeto de Lei n° 05/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou a Emenda ao Projeto de Lei n° 

05/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovada em 

primeira e única discussão e votação por doze votos favoráveis. 

 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 14/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Convênio, no exercício de 2018, com a FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, e dá 

outras providências. 

Com os pareceres das comissões favoráveis a aprovação. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 14/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em primeira e 

única discussão e votação por doze votos favoráveis. 

 

 

TRIBUNA 

 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, que 

cumprimentou a todos e disse que hoje é a sessão que antecede o 

dia das mães e gostaria de oferecer uma flor para todas as mães 

e gostaria que esta câmara estivesse repleta de mulheres que 

representa o futuro da geração, porque Deus concedeu o poder de 

gerar, cuidar e proliferar a população através da mulher. E por 

meio desta sessão cumprimenta todas as mães que tem a sublime 

missão de continuar a obra da criação. Deus colocou-as que além 
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de gerar, alimentar, orientar, assistir e proteger, dando a vida se 

possível pelos seus filhos. É a vocês mães o reconhecimento de 

todos que veem a esperança de uma sociedade melhor, mais 

humana e mais justa. Graças às mães que o amor e o respeito 

entre as pessoas resistem às mudanças, vocês sempre foram e 

continuarão sendo o escudo e a base da família. Por tudo isto, que 

nesta data tão especial, no segundo domingo do mês de maio, toda 

gratidão, todo carinho, admiração e respeito. Disse também que 

exatamente a cem anos o Brasil comemorou o dia das mães pela 

primeira vez e que esse dia se tornou um dia muito cheio de amor, 

carinho, afeto e união entre as famílias. Disse aos ouvintes que a 

união entre as famílias e a união entre os povos é que vai mudar o 

destino do mundo. Precisamos muito de união, amor, carinho, 

compreensão, ajuda e cooperação. E como estamos prestes a 

comemorar o dia das mães, espera que todos os dias seja o dia das 

mães, porque a figura feminina deve reinar no coração de todos. E 

pede a população de Naviraí para que sejam mais companheiros e 

amigos para respeitar a mãe terra, mãe água e a mãe de verdade. 

E em nome de sua mãe que é tudo pra ela, é um exemplo de vida, 

sua fortaleza, que a encoraja sempre e acredita em seu potencial, 

deseja a todas as mães felicidades, muita vida e abundância em 

todos os dias. 

 

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 oito dias do mês de 

maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 
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 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


