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SECRETARIA 

 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/05/2018. 

 

 

Aos quinze 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 Andre Scarlassara e Simon Rogério Freitas 

Alves da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio 

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

Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, 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. Na sequência o Senhor 

Presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura 

do expediente – informou que a ata da 7ª Sessão Ordinária do 

dia 20/03/2018, a ata da 8ª Sessão Ordinária do dia 

27/03/2018 e a ata da 9ª Sessão Ordinária do dia 03/04/2018, 

encontram-se a disposição na secretaria desta casa de leis. 

CI nº 14/2018 do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, Diretor de 

Controladoria, encaminhando balancete referente ao mês de abril 

de 2018, para eventual apreciação em plenário. O Senhor 

Presidente informou aos senhores vereadores que o balancete 

encontra-se disponível na secretaria desta casa.  
Foi lido o Ofício n° 82/18/GAD de 14 de maio, solicitando a 

retirada do Projeto de Lei nº 20/2018 que “Dispõe sobre 

autorização para o Município construir prédio pra a instalação de 

Hemodiálise em Imóvel de propriedade do Governo do Estado de 

Mato Grosso do Sul, cedido para o Município.” Para readequações 

e posterior encaminhamento a esta casa de Leis. 
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O Senhor Presidente informou que o referido projeto será 

retirado de tramitação, a pedido do autor para readequações. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 018/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; em súmula: Dispõe sobre a concessão de incentivo na 

forma de isenção de Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza-ISSQN sobre a construção, e a realização de serviços 

de terraplanagem no terreno de propriedade da empresa 3ª 

Máquinas e Transportes Ltda, 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 19/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em regime de urgência; que em súmula: Altera a redação da 

emenda e do artigo 1º da Lei nº 1.848, de 21/05/2014, que 

“Dispõe sobre autorização para celebrar convênios, 

exclusivamente para pagamento de aluguel, com entidades não 

governamentais que compõe a Rede Socioassistencial do 

Município de Naviraí, e dá outras providências.” 

O Senhor Presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

O Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência, 

sendo aprovado.  

O Senhor Presidente pergunto 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 20/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em regime de urgência/urgentíssima; que em súmula: Dispõe 
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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 e Hemodiálise. 

O Senhor Presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

Com a palavra o vereador Simon cumprimentando a todos e 

falando que foi retirado um regime de urgência a respeito do 

centro de hemodiálise e agora foi colocado outro. Na verdade o 

primeiro pedido veio com a súmula errada, porque não 

especificava que seria a reforma no prédio e sim para a 

construção, assim como tinha a cedência do lote, mas não tinha a 

autorização do estado, não continha a metragem do terreno que 

seria feito, então houve uma série de erros da parte do 

executivo, por isso a retirada do pedido da semana passada e 

agora colocado o regime de urgência dessa semana. 

O Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência, 

sendo aprovado.  

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 21/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em regime de urgência; que em súmula: Autoriza o Poder 

Executivo a celebrar Termo de Fomento, com Conselho da 

Comunidade de Naviraí, e dá outras providências. (transferência 

de recursos financeiros no valor de R$ 248.880,00 duzentos e 

quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais). 

O Senhor Presidente colocou em discussão o regime de urgência. 

O vereador Marcio comentou que acha que o projeto foi 

caminhado errado pela prefeitura, que deveria ser conselho de 

segurança, porque o conselho de comunidade é o conselho do 

fórum, local que atende os presos, então está achando estranho 
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está conselho da comunidade de Naviraí. Então acha que deve ser 

rejeitado e voltar para o setor administrativo da prefeitura onde 

a dra. Milene irá analisar novamente. 

O Senhor Presidente colocou em votação o regime de urgência. 

Sendo rejeitado pelos vereadores. 

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 022/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 

2.106, de 18 de abril de 2018, que “Autoriza a doação de área de 

terras, medindo 5.492,49m² localizada no Centro, para o Grêmio 

Recreativo do Corpo de Bombeiros Militar do Quartel do 6º 

SGTB Naviraí-MS”. 

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 015/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; que em súmula: Altera a denominação de rua constante na 

planta geral da cidade de Naviraí-MS 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 018/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella; que em súmula: Institui a Semana da 

Orientação Profissional para o Primeiro Emprego, na Rede 

Municipal de Ensino Público e Privado no Município de 
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Naviraí/MS. Com a palavra a vereadora autora que cumprimentou 

a todos e falou que esse projeto de lei visa a orientação dos 

jovens de oitavo e nono ano da rede pública e privada, porque tem 

visto que os jovens hoje não tem conhecimento dos cursos 

disponíveis para um curso superior aqui no município, alguns 

gratuitos, onde tem sobrado vagas nos últimos anos por 

realmente não ter uma procura e quer dar uma orientação para 

esses jovens para que eles planejem o futuro, continuem os 

estudos e se especializem. 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 019/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e outros Edis; que em súmula: Dispõe sobre a inclusão 

de conceitos de Empreendedorismo na Rede Municipal de Ensino. 

Com a palavra o vereador Josias cumprimentando a todos e 

falando como professor disse que já viu essa necessidade há 

muito tempo nas escolas, até porque querem implantar tantas 

coisas nas escolas que não funcionam, como a ideologia de gênero 

que tentaram sufocar nossa sociedade; e a necessidade desse 

projeto é justamente atender a demanda dos jovens, preparando 

profissionalmente, ter uma noção básica de como saber 

empreender e facilitar a inclusão dentro do mercado de trabalho. 

Os jovens já vão com uma noção básica para o mercado, é como 

uma preparação, e o governo municipal e os vereadores como 

responsáveis têm obrigação de levar a essas crianças essa visão 

dentro do mercado de trabalho. 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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Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2018 de autoria do 

Vereador Marcio André Scarlassara e outros edis: que em 

súmula: Concede Titulo de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica e dá outras providências. (Sr. Clóvis Ribeiro Cintra 

Neto – Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil em 

Mundo Novo – Mato Grosso do Sul). Com a palavra o vereador 

Marcio, comentou que o Senhor Clóvis é delegado da receita 

federal da alfândega em Mundo Novo há muitos anos e desde que 

chegou tem um carinho especial com Naviraí, está sempre 

ajudando várias entidades, principalmente a rede feminina de 

combate ao câncer, onde ajuda a salvar muitas vidas com suas 

doações, e nada mais justo do que reconhecê-lo como cidadão 

Naviraiense e espera contar com o apoio de todos os vereadores. 

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. 

 

Por questão de ordem o vereador Marcio Scarlassara lembrou 

aos vereadores que esses títulos que deram entrada agora, serão 

entregues somente no ano de 2019.  

O vereador Simon comentou que não. 

O vereador Marcio disse que a mesa diretora irá verificar 

depois. 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2018 de autoria do 

Vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros edis; que em 

súmula: Concede Titulo de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Sr. José Aparecido de Souza). 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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Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2018 de autoria do 

Vereador Fabiano Domingos dos Santos e outros edis; que em 

súmula: Concede Titulo de Cidadão Naviraiense ao cidadão que 

específica. (Sr. Valter Lopes dos Santos.) 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. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 067/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, 

requerendo informações sobre a formulação do plano de 

renegociação para os moradores do bairro Vila Nova, para que 

sejam regularizados os débitos habitacionais existentes, matéria 

da indicação nº 58/2017 de autoria deste vereador. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, em seguida em votação, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 068/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, com cópia para o Senhor Adriano José Silvério, 

Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de 

Naviraí, requerendo que seja feita a equiparação salarial dos 

cargos de Eletricista de Alta Tensão e Eletricista com base nos 

vencimentos do cargo de Eletricista de Veículos, lotados na 
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Gerência de Serviços Urbanos e Gerência de Obras. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor, 

cumprimentou a todos e disse que é mais uma reivindicação que 

faz e relação aos servidores públicos municipais porque foi 

procurado por essa categoria de eletricistas e foi relatada uma 

disparidade no salário dos cargos equivalentes. Na prefeitura 

têm eletricistas de automóveis, eletricistas e eletricistas de alta 

tensão, sãos esses três cargos que tem hoje no poder público 

municipal e na época do ingresso desses cargos através do 

concurso de 2005 principalmente, o salário era bastante 

parecido, muitos próximos, hoje tem uma diferença do eletricista 

de automóveis para os demais de aproximadamente quarenta e 

cinco por cento e entende por serem funções equivalentes e 

importantes para o município que tratam basicamente da mesma 

situação, entende que é justa a equiparação e sempre pra cima, 

nunca para reduzir, sempre para ampliar àqueles que estão com o 

salário em defasagem, com certeza tiveram reajuste 

diferenciados nesse meio tempo, mas quer que seja feita justiça. 

Lembrou duas situações que são importantes de ser relatados 

também, porque quando fala em equiparação salarial, valorização 

funcional, tudo isso gira em torno de uma reivindicação antiga de 

todas as categorias do executivo municipal funcional e que pode e 

tem a condição de equilibrar essas situações. Porque a cada 

sessão que vem aqui pra falar de uma das categorias, volta a 

conversa para o plano de cargos e carreiras, que é uma promessa 

antiga, não é só desse atual prefeito, os outros que passaram 

também se comprometeram com isso, mas até hoje não viu 

nenhum esforço, nenhuma ação do executivo municipal em 

cumprir uma promessa de campanha de valorização dos 

servidores e implantação de cargos e carreiras. Um aparte do 

vereador Ederson Dutra, cumprimentou a todos e disse que 

quando se fala em funcionário público, equiparação salarial, em 

alguma injustiça sobre salário, no tocante onde foi prometido em 
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campanha eleitoral com discurso mentiroso do Dr. Izauri, àquele 

estelionato que cometeu em Naviraí falando que iria reduzir o 

número de gerentes e valorizar os concursados, mas foi na 

contramão; na época de campanha jogou pedra na cabeça do ex 

prefeito e agora está levando pedrada dos vereadores, porque 

essa distorção deveria ter sido observado no organograma que 

foi encaminhado para esta casa, sendo rejeitado porque essa 

casa foi bem atuante porque era um organograma que beneficiava 

somente os comissionados e criava cargos para beneficiar os 

compromissos de campanha dele, entre aspas, porque os 

companheiros mesmo de campanha ele chutou, porque quando o 

cara é covarde ele chuta, na sua frente fala uma coisa e quando 

vira as costas faz outra e isso não é papel de homem. Mas nesse 

caso específico é até triste ver o vereador Júnior fazer esse 

pedido, porque o executivo sabe o que está acontecendo lá; 

porque aquela consultoria que não foi barato, tinha que ter visto 

essa situação, então solicita para assinar junto esse 

requerimento para poder cobrar todas as categorias, porque 

todas estão sendo massacradas no mandato do Dr. Izauri. O 

vereador Júnior agradeceu a contribuição e disse que dois pontos 

precisam ser observados, o primeiro é que valorização do 

servidor público vai acontecer a medida que reduzir o índice da 

folha e reduzir o número de cargos comissionados, uma promessa 

do atual prefeito, que aliás foi  uma das principais bandeiras de 

campanha, a outra é a implantação de cargos e carreiras, onde 

estamos com um ano e quase cinco meses e não vimos nenhum 

esforço e quando fala de categorias funcionais, onde a cada 

quinze dias ou a cada mês que traz uma nova categoria que está 

em uma situação que precisa ser avaliada, é também no intuito de 

demonstrar para o executivo municipal que essas situações 

existem, primeiro isso e depois sensibilizá-los a tomar uma 

atitude e precisa partir do executivo, porque não temos 

prerrogativas legais para poder alterar essas situações, tem que 
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partir de lá e o seu papel é alertar, levantar a discussão, trazer à 

tona a informação e tentar em um esforço constante sensibilizar 

o executivo para poder fazer de fato, não fazer o que os 

vereadores querem, mas fazer o que foi prometido nos palanques 

da campanha eleitoral 2016. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 032/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana 

Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, para a Senhora 

Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Esportes e Lazer, para 

a Senhora Fátima de Lourdes Ferreira Liuti, Superintendente da 

Fundação Cultural, com cópia para a Senhora Priscila Volpato 

Nascimbeni, Gerente de Equipe de Fomento e Turismo, para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, Gerente de Meio 

Ambiente, indicando a transformação do Balneário Municipal 

Paraíso das Águas em Parque Municipal, com ampliação de pistas 

de caminhada e corrida, implantação de arborização e 

jardinagem, gramado, quadras de futebol e vôlei de areia, 

aparelhos de ginástica ao ar livre, bancos para descanso, concha 

acústica, etc. Servindo como modelo e no estilo do Parque das 

Nações em Campo Grande. Com a palavra o vereador autor, 

cumprimentou todos e disse saber que existe um movimento de 

alguns vereadores e do próprio prefeito no sentido de trazer 

para Naviraí o Old Park de Maringá para colocá-lo no local do 

balneário municipal, em sua visão de morador de Naviraí há 

muitos anos e de verificar o que é possível fazer e o que não é, 

ficar batendo no fato de transformar o balneário municipal e 

entregar para iniciativa privada para um empreendimento do tipo 

de parque vai ficar muitos e muitos anos aqui esperando e não vai 

acontecer. Por outro lado conversando com várias pessoas da 
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cidade e que já participaram da administração e outros 

moradores da cidade, se entende que o balneário municipal é 

municipal, que na época foi um investimento de mais de dois 

milhões, para que a população de Naviraí pudesse ter uma área 

apropriada para o lazer e que pudesse frequentar de forma 

gratuita. Se for entregar para iniciativa privada, qualquer pessoa 

pra entrar vai ter que pagar e pagar caro. Então se pegar o 

balneário que foi feito para a população e transformar numa 

iniciativa privada, a população vai deixar de ter o seu espaço para 

as tardes de domingo e quando quiserem ir de forma gratuita. 

Então é preciso ter o pé no chão e ver a realidade do que 

acontece, porque o balneário se encontra totalmente 

abandonado; esteve num sábado a tarde verificando e enquanto 

uma professora do município dava aula de dança para as meninas, 

aproveitou para ver os banheiros que está um caos, totalmente 

abandonado, quebrado, sujo, sem menor condição de uso para 

qualquer pessoa. O banheiro masculino foi transformado em 

alojamento dos guardas, e tem uma horta que os guardas fizeram 

por iniciativa deles que não tem nada haver com o município, a 

única coisa que funciona é o campo de futebol, que tinha umas 

pessoas jogando bola, mais nada, a ponte está caindo podendo 

acontecer um acidente grave com alguma criança, está tudo 

abandonado. Um aparte do vereador Marcio Scarlassara falando 

sobre a ponte que está caindo, comentando que no passado uma 

pessoa morreu afogada, porque não tinha salva-vidas para fazer o 

socorro, então é preciso que o prefeito olhe pelo balneário, não 

estão pedindo coisas absurdas, é muito simples poder organizar é 

só manter limpo, com jardinagem, grama aparada, uma equipe 

multidisciplinar para educação física, academia ao ar livre, tanto 

que tem uma abandonada que foi uma emenda parlamentar do 

deputado estadual Amarildo Cruz e está ao relento há anos, 

poderia instalar no balneário ou em frente a guarda mirim onde 

já até fez uma solicitação para que não apodreça; então o que 
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está faltando realmente é gestão, é administração pública. O 

vereador Klein agradeceu e disse que é exatamente como o 

Marcio falou, precisa de coisas simples e transformar o nome 

balneário em parque, porque já tem uma pista em volta às águas, 

é só aumentar as pistas de caminhada em outro espaço lá dentro, 

colocar quadra de futebol de areia, vôlei de areia, tabela de 

basquete, uma concha acústica para apresentação de algum show, 

plantar palmeiras, gramas, manter os banheiros limpos. Um 

aparte do vereador Ederson Dutra falando que o balneário é a 

cara da administração, assim como as praças, os postos de saúde, 

santa casa, infelizmente tudo um caos; disse que gostaria de 

trazer o Old Park pra cá, mas em uma área doada para que faça o 

investimento dele, e não pegar o nosso patrimônio e dar para uma 

empresa privada explorar, não está certo, até porque foi gasto 

muito dinheiro no balneário e para o povo. Então esse 

requerimento é muito importante, porque infelizmente hoje não 

tem uma praça limpa e nenhum campo de futebol adequado para 

as crianças brincar e é preciso que o prefeito acorde e vai atrás 

de emendas para transformar em parque para ser referência 

para nosso estado, porque o investimento que teve ali, é parque 

das Nações em Campo Grande, e seria um bem estar e qualidade 

de vida para o município. Mas para o prefeito ver a atual 

realidade do balneário era preciso ele sair do gabinete para ver, 

porque todos os vereadores já estiveram no local, menos ele. Um 

aparte do vereador Josias parabenizando e falando que não vê 

nenhuma questão contrária de sua parte se futuramente uma 

empresa da magnitude do Old Park em Maringá, que tem um 

investimento de mais de quarenta milhões, de assumir como já é 

questionado por esta casa e criticado, aliás critica sem trazer 

alternativas, mas não vê nenhum empecilho de que o Old Park 

seja lá, mas se não for, que o prefeito doe outra área, mas isso é 

uma questão que ainda está sendo discutida, foi oferecido para a 

empresa as condições dentro da lei do município, ninguém está 
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oferecendo o balneário, e hoje a prefeitura não tem dinheiro 

para investimento a condição está difícil, e os vereadores tem 

obrigação de trazer alternativas, soluções, porque criticar tá 

muito fácil para o vereador, mas esse requerimento é muito 

importante. O vereador Klein falou que gostaria de esclarecer 

sua posição, porque não é contra em trazer o Old Park pra 

Naviraí e nem outro vereador, só que foi investido mais de dois 

milhões no balneário municipal na época do Zelmo e se encontra 

abandonado, e ter que ficar esperando que a empresa Old Park 

resolva vir investir quarenta ou cinquenta milhões naquele espaço, 

até quando, com a população carente, sofrendo não tendo aonde 

ir para passear, não tendo espaço de lazer na cidade, sendo que 

aquilo ali é do município, pode até vir o Old Park, mas enquanto 

não vir, que se arrume o parque municipal. Ele torce para que 

venha, mas na sua visão ali não é apropriado para o Old Park 

porque precisam de uma área maior e viável com acesso de 

estrada. Falou ainda que é da mesma posição do Neninha, é 

contra a transformação do balneário municipal em empresa 

privada, porque é do povo, é a área mais próxima que tem da 

população para poder usufruir e ter um local para caminhar, 

passear, jogar bola de forma gratuita, então como já falou com o 

prefeito e com os gerentes, está pedindo para cuidar e melhorar 

para que funcione como parque, soltando uns patos, cisnes, cotias 

para chamar atenção das crianças e quem conhece o Parque das 

Nações em Campo Grande é mais ou menos um espaço daquele no 

centro da cidade, é uma coisa assim que quer aqui, que o 

balneário seja revitalizado, cuidado, para que as pessoas possam 

usar com dignidade. Com a palavra o vereador Ederson falando 

que gostaria de esclarecer alguns pontos, porque quando falam 

que essa câmara critica e não traz nenhuma alternativa, isso é 

mentira, todos os vereadores aqui mandaram no mínimo cinquenta 

requerimentos, indicações, procuraram o prefeito, mas o 

problema é que é uma via de uma mão só. Criticando estão sim, 
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mas porque ele é ruim e não está cumprindo o que prometeu, e 

sempre tentam ajudar, quando trazem reivindicações dos 

bairros, eles passam para o papel fazendo requerimentos e ele 

arquiva, quando chega algum projeto de benefício para a 

população como os brinquedos para as crianças deficientes e a 

guarda municipal, ele vetou, então tem que criticar sim, não pode 

ficar calado porque são representantes da população, e desde o 

primeiro dia de mandato todos os vereadores deram a mão pra 

ele, independente do partido, mas ele deu as costas e falou que 

não precisava de vereador e que faria do jeito dele, e está do 

jeito que está com a cidade abandonada, esse é o jeito do Izauri 

administrar, intransigente, autoritário, a palavra dele é que vale. 

O prefeito prometeu em campanha contratar moradores dos 

bairros para fazer limpeza, e se ele pegasse dez gerentes que 

ganham cinco mil reais que dá cinquenta mil por mês, fora os 

encargos e contratasse cinquenta pais de família a mil reais essa 

cidade estaria um espetáculo, mas ele não faz, porque a atitude 

dele é travar e falar que quem manda é ele e infelizmente quem 

paga o preço é a população. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara comentando que faz das palavras do vereador 

Neninha suas palavras, e ainda não acha que estão fazendo 

críticas, mas sim cobrando o que a população cobra, ninguém é 

oposição ao mandato Izauri, estão apenas fazendo o papel de 

vereador. Com a palavra a vereadora Rosangela Sofa, 

cumprimentou a todos e informou que ela e o vereador Fi da Paiol  

foram ao balneário com o prefeito, na ocasião o pessoal do Old 

Park estava em Naviraí, e ele disse que sua preocupação no 

momento era com a saúde de Naviraí e que não ejetaria dinheiro 

no balneário de maneira nenhuma enquanto a saúde de Naviraí 

não estivesse funcionando, então ele já foi, ele sabe e tem 

conhecimento; sabemos que uma entidade fez a doação de tinta e 

está pintando o balneário, como também tem uma academia ao ar 

livre lá  e as pessoas usufrui; a ponte realmente está quebrada e 
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está interditada, mas infelizmente não é possível cuidar de todas 

as crianças que entram no local, e como o Dr. Klein falou os 

banheiros realmente tem problemas e acredita que existe a 

preocupação de todos vereadores com aquela localidade, porque 

bem no inicio do mandato sempre existiu uma preocupação com 

aquela área onde quiseram conhecer modelos para ajudar o 

prefeito e as pessoas que estão inseridas nestas pastas a 

transformar aquele local para receber a população com qualidade 

de vida, e foram até Fátima do Sul em fevereiro de 2017, fazer a 

primeira visita e conhecer a Ilha do Sol, o Parque das Águas, 

conversaram com a prefeita Ilda Salgado e trouxeram o modelo 

de Fátima do Sul. Depois foram até Costa Rica e também 

trouxeram o modelo de Costa Rica e por último entraram em 

contato com a BR Turismo e foram informados de que o Old Park 

gostaria de vir para o Mato Grosso do Sul. E ela e alguns  

vereadores preocupados porque a nossa área não está otimizada 

e não tem nada para oferecer à população, entraram em contato 

com o pessoal do Old Park, que vieram até aqui e juntamente com 

o prefeito foram até a área do balneário. A princípio eles 

disseram que não viriam para Naviraí, porque na porta do 

balneário tem uma área de casas populares e fica inviável para 

fazer a entrada do parque de frente àquele conjunto de casas 

populares, é preciso entrar pela BR assim como é nas outras 

cidades, então fica inviável. Depois tentaram conversar com 

empresários do município para tentar fazer uma cooperativa, um 

consórcio, algo que somasse os empresários do município para 

implementar naquela área. Mas é preciso investir dinheiro e 

nessa época, economicamente não tem viabilidade dos 

empresários estarem investindo no ramo de turismo dentro de 

Naviraí. Mas esse é o nicho de mercado que Naviraí vai ter que 

desenvolver para o nosso crescimento. É preciso atrair pessoas 

de fora para passear na nossa cidade, conhecer o lugar e fazer 

de Naviraí uma cidade turística. Comentou que recebeu um 
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pessoal que vieram de Bonito e comentaram que ir para Bonito 

está muito caro porque só tem pacotes internacionais e que é 

preciso criar outro lugar, um nicho novo de turismo para poder 

explorar. Então os levou para conhecer o Caiuá, e com a ajuda do 

empresário Júnior Medeiros que cedeu a lancha, foram levados 

ao Porto Camargo até o Porto Peroba, onde viram jacarés, cobras, 

capivaras, lontras e ficaram maravilhados com o potencial 

turístico que temos. Na volta passaram por três ilhas e Naviraí 

tem vinte e uma ilhas de um complexo de cento e oitenta e uma, 

então temos potencial turístico muito forte, e dá para comparar 

com o Pantanal, com alguns pontos turísticos de Bodoquena e de 

Bonito, então podemos sim fazer, mas o município não tem 

condição de investir dinheiro, até porque todos sabem que a 

saúde vai mal e é preciso melhorar a saúde para depois falar em 

turismo. Disse que concorda com o Dr. Klein quando ele fala que o 

local é público e as pessoas precisam de lazer gratuito, mas esses 

lugares que visitou como Fátima do Sul, cobra-se do munícipe um 

valor irrisório e para quem é turista é uma taxa maior, porque o 

turista não se importa de pagar quinze ou trinte reais. Comentou 

que umas pessoas estiverem no Beach Club no Piauí e pagaram 

duzentos e sessenta e cinco reais para entrar e tomar banho de 

piscina, então quem sai para passear não se importa muito com 

valores e a pessoa que é do município tem uma carteirinha de 

munícipe e paga uma taxa irrisória, mas aqui pode ser feito a 

taxa gratuita. Então o que está tentando fazer é trazer algo 

diferenciado voltado para o turismo e lazer para que as pessoas 

das cidades vizinhas venham para Naviraí, esse é o propósito e 

vai continuar tentando viabilizar uma parceria, público privado, 

para o desenvolvimento que Naviraí necessita nessa área do 

turismo, e temos potencial porque temos o maior parque natural 

municipal do Brasil, com dezesseis mil quinhentos e pouco 

hectares que está dentro do parque estadual da várzea do 

Ivinhema, dentro do parque da Ilha Grande que é o parque 
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nacional. Naviraí é um potencial turístico e temos que acreditar 

investir e vender essa imagem de Naviraí para todos, porque a 

hora que projetar o visual turístico, Naviraí vai alavancar e 

acredita que muitas empresas grandes, não vai trazer o 

desenvolvimento que o turismo vai trazer para essa cidade.  

Pela liderança do Partido Verde o vereador Klein parabenizou a  

vereadora Rosangela pelo o que está fazendo, indo atrás e quer 

ajudar, mas acontece que estamos vivendo uma realidade 

bastante diferente na cidade, temos um balneário municipal que 

foi construído na época do prefeito Zelmo de Brida com a 

promessa de ser um local de frequência para população e que 

depois do primeiro momento ficou abandonado, a administração 

passada deixou os quatro anos totalmente abandonado, já 

estamos indo para o segundo ano da administração atual e 

continua abandonado, enquanto não vem um empreendimento 

dessa magnitude de um Old Park, enquanto não vem uma outra 

empresa de Bonito para instalar, é preciso cuidar do parque 

municipal para que as pessoas possam utilizar e que não se acabe 

totalmente, porque é dinheiro público e precisa ser cuidado e ser 

respeitado. Quando o prefeito fala que não vai investir nada no 

parque municipal porque tem problema com a saúde, então fica 

mais ainda com o pé atrás também, porque investimento no lazer 

para a população, como um lugar para passear, brincar, fazer 

exercício é investimento na saúde também, e sabe por 

informações do gerente de finanças que no caixa para compra de 

remédios do município tem quase um milhão e não compra porque 

a gestão da saúde é inoperante, as coisas não chegam como deve 

ser para fazer a compra dos medicamentos. Está com a lei que 

foi de sua autoria e que foi sancionada pela câmara para que a 

prefeitura divulgasse a lista de remédios mensalmente que tem e 

que falta, mas não foi feito até hoje depois de seis meses, e vai 

tomar providências nesse sentido porque já caracteriza 

improbidade em razão de não apresentação. Então investimento 
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no parque municipal que não vai sair da saúde, vai sair de outras 

áreas é uma coisa necessária de fazer e que venham os 

investimentos para a cidade, de outras empresas, precisamos 

trazer realmente. Nos mandatos passados o vereador Gean 

Volpato conseguiu e foi feito audiências públicas no Porto Caiuá e 

através do governo do estado foi criado o distrito ecológico do 

Porto Caiuá, mas só ficou nisso, não teve investimento nenhum, 

não fizeram nenhum movimento para pavimentar a estrada de 

acesso ao Porto Caiuá, então tem coisas que é preciso criar uma 

estrutura aqui para poder atrair as pessoas, porque só sair e 

vender o peixe e não mostrar que existe o peixe aqui, a cidade 

não vira nada. Então o que está pedindo é que a prefeitura faça 

um investimento pequeno e que faça a manutenção do parque, que 

melhore as condições para as pessoas para poderem usufruir do 

parque. Com a palavra o vereador Josias falando que o vereador 

Klein questionou a situação dos gastos e quer deixar claro que os 

gastos foram feitos pelos prefeitos anteriores e essa 

administração tem um ano e meio à frente e é obvio que tem 

outras prioridades, mas acredita que até o final da gestão, a 

benfeitoria e o trato que tem que ser feito no parque deverá 

acontecer sim. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente agradeceu e registrou a presença do 

Senhor Jaime Dutra, Paulo Hamilton, Cicinho do PT, da 

empresária Iza Monteiro, Lanieli Figueredo, Joyce Maria, 

Presidente do Ipê, Geisi Antonini e todos que comparecem para 

prestigiar a sessão.  

 

Indicação n° 034/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, indicando 
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que seja feita a manutenção, com urgência, no sistema de 

iluminação pública, com troca das lâmpadas queimadas em toda a 

extensão do município. Com a palavra a vereadora autora 

cumprimentando a todos e informando que não é a primeira vez 

que faz essa indicação, mas sempre colocava o logradouro onde 

estava escuro, mas atualmente são muito os locais que faltam 

lâmpadas e as pessoas estão pedindo e reclamando. E sabemos 

que quando foi solicitada a compra de nove mil lâmpadas, 

compraram apenas mil e quinhentas, então gostaria que o pessoal 

da licitação e os que trabalham com a iluminação pública, tenha 

mais carinho e comprem as lâmpadas para deixar o município às 

claras, é um favor que solicita à prefeitura municipal. Com a 

palavra o vereador Ederson Dutra falando que não pode pedir 

favor, é uma obrigação da prefeitura, porque todas as ruas tem 

luz queimada, está um caos, inclusive no Porto Caiuá e os 

moradores mandaram recado falando que estão esperando a 

visita do prefeito juntamente com o Adriano Silvério, que tem 

que trabalhar mais e enganar menos, porque tudo ele fala que vai 

fazer e não faz nada. Sobre as lâmpadas, o vereador Fi da Paiol 

desde o começo do mandato vem falando, trouxe dados a 

respeito do dinheiro da Cosip, assim como o vereador Simon 

também e quando fizeram a licitação falaram que compraram as 

lâmpadas erradas, o único setor que tem dinheiro e fazem 

errado, isso é falta de gestão como o vereador Marcio sempre 

fala, é falta de compromisso, falta de boa vontade, falta de 

gostar do município, porque se o prefeito ver que as luzes estão 

apagadas ele tem obrigação de cobrar o responsável, mas 

acredita que o trajeto da prefeitura até a casa dele está um 

espetáculo, aliás em frente a casa do prefeito o asfalto está 

lindo, tanto que gostaria que esse asfalto fosse em toda cidade 

de Naviraí. Com a palavra o vereador Marcio falando que é triste 

ver essa cobrança a respeito das lâmpadas, porque ele já 

solicitou, o vereador Josias como líder do prefeito também já 
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fez, mas ainda não temos iluminação pública em Naviraí, sendo 

que tinha mais de um milhão e foi tirado da conta da Cosip no 

final do ano. E o pior é que as poucas lâmpadas que tem, ficam 

acesas durante todo o dia e isso queima o relê, mas a cobrança 

está feita, e acredita que é preciso ajoelhar e rezar, porque a 

situação está feia. Com a palavra a vereadora Rosangela falando 

que solicitou saber se tem uma equipe trabalhando todos os dias, 

porque se tiver acredita que conseguiria atender essa demanda, 

e se não tem lâmpadas onde está o gerente que não comprou 

mais? Porque foi ao departamento financeiro e disseram que 

tinha dinheiro, mas que não chega o pedido da compra, então 

cabe de quem é a competência e resolver o problema, e não 

adianta ficar jogando nas costas do prefeito, porque o prefeito 

não compra lâmpadas e sim o gerente, então ele tem que gerir 

sua pasta ou entregar. Por questão de ordem o vereador Simon 

disse que gostaria da contribuição dos nobres vereadores, 

porque é uma indicação e o máximo é pedir aparte, mas todos 

estão pedindo a palavra quando só o autor tem direito, e estão 

quebrando o protocolo onde a sessão se delonga demais e sem 

razão. O Senhor Presidente comentou que a indicação não pode 

ser pedida a palavra, só aparte para o autor, em seguida solicitou 

ao Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 035/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja realizada a revitalização e reforma de toda a 

Capela Mortuária, inclusive do espaço externo. Indicações 

anteriores, apresentadas por esta Casa de Leis, já fizeram 

solicitações sobre a referida obra, e a resposta do poder 

executivo seria de que o projeto de reforma estaria incluso na 

programação, porém a mesma ainda não foi realizada. Portanto, 
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reiteramos a presente solicitação. Com a palavra a vereadora 

autora falando que não é a primeira vez que é feita essa 

solicitação, apenas trocaram a geladeira, então acha um descaso 

muito grande, porque a pessoa vai velar um ente querido e tem a  

necessidade de em um ambiente mais adequado e um local onde 

dê um certo conforto físico. A prefeitura tem que ter um olhar 

mais humano e de carinho com a população no momento de 

sofrimento e fazer um trabalho decente e digno como a 

população merece. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 036/2018 de autoria do Vereador Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Caroline Touro Beluque Eger, Gerente de Esportes e 

Lazer, indicando que o município reative o trabalho nas diversas 

modalidades esportivas olímpicas, voltando a formar as seleções 

nas categorias em idade escolar, para representar o município, 

como foi feito com muito sucesso no passado. Também 

solicitamos a retomada dos projetos de escolinhas, como a de 

futsal, que funcionou até o ano de 2016. Com a palavra o vereador 

autor iniciou parabenizando os funcionários da pasta de gerência 

de esportes, que é a Dayane, o Leandro, Alessandro Gazola, 

Jeancleber, ao Fabiano, Artur, Valdecir, Luciana, Deiviele, aos 

vigias Marcinho, Jorge, Antonio e Marcelo, mesmo sendo poucos 

vestem a camisa, assim como ele e outros vereadores vivem 

cobrando que os colaboradores vistam a camisa e deem o máximo 

para que as pastas funcionem, então parabeniza essa equipe com 

pessoas capacitadas e desenroladas nas funções; e essa indicação 

é que sejam resgatadas essas modalidades, porque Naviraí 

existia as seleções formadas por alunos de várias escolas, que 

desenvolvia esse trabalho com um professor só para aquela 

modalidade e era centralizado no ginásio poliesportivo, no qual 
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hoje não tem nada funcionando lá, o vereador Fabiano também já 

fez essa cobrança algumas vezes. Um aparte do vereador Fabiano 

que cumprimentou todos e disse que desde o ano passado vem 

cobrando a escolinha no ginásio de esporte e a resposta que teve 

o ano passado da gerente de educação foi que as escolinhas não 

iam voltar para o ginásio. Esse ano já solicitou novamente e agora 

parabeniza o vereador por estar solicitando também, porque 

parece que eles querem acabar com o esporte escolar, onde as 

crianças de seis a quatorze anos treinam, brincam, se divertem e 

não ficam nas ruas ou com celular na mão, participando de uma 

escolinha, mas parece ser difícil para eles fazerem isso, a 

prefeitura tem que dar um incentivo para essas crianças, a 

gerente de educação e a gerente de esporte deveriam trabalhar 

juntas para fazer um projeto bonito para incentivar nossas 

crianças. O vereador Simon agradeceu e disse que assim como o 

vereador Klein sempre fala da importância do esporte para a 

saúde e para a segurança pública, então é preciso fazer alguma 

coisa, é preciso priorizar as crianças, num passado não tão longe 

aqui era referência escolar e pode falar com propriedade porque 

participou por muitos anos e agora é essa decadência, essa falta 

de vontade, mas é preciso motivação. Um aparte do vereador 

Josias falando que muitas vezes já cobrou também essa questão 

do esporte por ser muito importante, e comentou que na época 

em que era adolescente participou do Jeres que era promovido 

pelas escolas, pelo município, disse que morava em uma fazenda 

quarenta e cinco quilômetros distante e vinha até de carona para 

participar, então sabe da importância do esporte, porque os 

resultados aparecem no decorrer do anos; por isso que hoje tem 

muitas crianças nas drogas, porque não tem o que fazer e acaba 

entrando em uma situação e acaba se prejudicando; comentou que 

fez uma indicação solicitando ao prefeito para comprar um ônibus 

para atender essa demanda, porque existe uma lei federal que 

não pode ceder o ônibus escolar, então é preciso comprar um 
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ônibus para incentivar essas crianças para o esporte. O vereador 

Simon agradeceu e comentou que a questão do ônibus é uma 

dificuldade há tempos por causa desse vínculo do esporte com a 

educação, mas ficou sabendo que o município adquiriu de fonte 

zero um ônibus e a professora Fátima poderia ceder para o 

esporte. Um aparte do vereador Klein falando da indicação de 

autoria dele e do Simon, que foi feita para criar um fundo 

especial para o esporte, se criasse poderia comprar sem nenhum 

problema, mas a cabeça do pessoal da prefeitura não funciona 

nesse sentido e a indicação está na mão do prefeito parada e não 

faz. O vereador Simon agradeceu por lembrar porque esse fundo 

seria muito importante até pela dificuldade que o esporte passa, 

e a respeito do ônibus adquirido com o dinheiro do fonte zero, 

poderia deixar a disposição do esporte, todos sabem da 

dificuldade do transporte escolar da educação e ninguém quer 

deixar nenhuma criança da zona rural sem estudar, mas também 

não pode tirar a prioridade do esporte, não pode deixar pra 

depois uma coisa que é tão importante para a sociedade num todo 

como livrar as crianças das drogas, bom para a saúde, como já foi 

falado várias coisas aqui; e a respeito das seleções do passado 

que sempre fala e que indica ao prefeito e a gerente de esporte 

que retorne, envolvia professores concursados da rede de 

educação que tirava um tempo extra para contribuir com essas 

atividades, como o professor Mandalho, Sérgio Poleto, Sérgio 

Jacomélli, Norberto Puertas, Robson Puertas e vários outros, que 

tocava as atividades de forma decente ajudando na criação de 

vários jovens daqui do município; hoje é importante lembrar que 

tem no município a faculdade de educação física na Anhanguera, 

então estamos formando profissionais e não estamos conseguindo 

adequá-los ao esporte porque está defasado. Um aparte da 

vereadora Lourdes falando que é professora, e na sua época não 

havia professor de educação física na rede estadual, então tinha 

um horário toda semana para os próprios professores ministrar 
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aula educação física e era feito com tanto carinho e com tanto 

gosto, que na semana da criança todos iam para o Estádio Virotão 

para o campeonato interclasses e a prefeitura colaborava 

trazendo as crianças das fazendas para participar dos jogos; e 

não pode esquecer que quem brinca e joga bola não mexe com 

drogas e isso é muito importante, então temos que conscientizar 

essa educação, essa cultura que o esporte é lazer, é saúde, é vida 

e um plano de carreira para que a pessoa seja mais honesta, é 

preciso pensar nisso em primeiro plano, a criança é o nosso 

alicerce, é o futuro. O vereador Simon agradeceu e disse que 

tem que fazer justiça, porque existe o esporte escolar em 

Naviraí, onde as crianças participam nos colégios de jogos 

internos e o vencedor representa o município no JEMS e 

JEJUMS, e infelizmente esse ano em Coxim só teve duas 

equipes, futsal masculino e futsal feminino, mas Naviraí ainda 

tem a imagem de ser um município forte esportivamente falando, 

inclusive seremos sede de algumas modalidades das finais dos 

jogos estaduais em agosto. O Senhor Presidente solicitou ao 

Secretário que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 037/2018 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 o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, indicando que seja feito o retorno no último 

canteiro central da Avenida Weimar Gonçalves Torres, no Parque 

Beija Flor. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça 

o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 004/2018 de autoria da Vereadora 

Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado à Excelentíssima 

Senadora do Estado de Mato Grosso do Sul, senhora Simone 
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Nassar Tebet, apresentando nossas congratulações e 

parabenizando-a pelo Projeto de Lei do Senado n° 64, de 2018 

que “Disciplina o regime de cumprimento de pena privada de 

liberdade da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por 

crianças ou pessoas com deficiência, bem como sobre a 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar das 

mulheres na mesma situação”. Ao estabelecer que as penas 

aplicadas aos grupos mencionados ocorram em caráter domiciliar, 

a senadora dá um passo significativo para o respeito com as 

classes minoritárias e marginalizadas. O presente projeto 

fortalece o papel do Estado, pautado na redução das 

desigualdades sociais, erradicando a pobreza e minimizando a 

exclusão social. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora falando que é o seu dever como 

mulher reconhecer o empenho, o arrojo, a seriedade e o 

compromisso dessa senadora com a sociedade brasileira, em 

especial com os grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade; doravante com aprovação do projeto de lei nº 

64/2018 aprovado pelo senado, uma iniciativa pujante adotada 

pela senadora Simone. E vê nessa iniciativa a importância do 

segmento da sociedade que sempre esteve no anonimato, que no 

caso é a mulher, então vê que as lutas das mulheres são 

conquistadas a ferro e a fogo, como a conquista do dia das 

mulheres que foi conquistada com a morte de muitas mulheres 

queimadas; a mulher conquistou o direito da Maria da Penha 

porque uma mulher levou um tiro nas costas e hoje estamos 

vendo as mulheres conquistando outros direitos graças a atitudes 

políticas e é para isso que está aqui, para se colocar no lugar das 

pessoas para agir de forma a garantir o direito e a qualidade de 

vida melhorada para aqueles que estão necessitando que um 

político a olhe com os olhos do povo. Um aparte do vereador 

Ederson falando que essa lei não vai abranger as mulheres 

equiparadas aos crimes hediondos e afins, que é de alta 
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periculosidade. A vereadora Rosangela falou que o projeto 

assegura e permite as mulheres já condenadas e presas nas 

condições que passam imediatamente a progressão de pena, a 

autora do projeto Simone Tebet ressalta que a separação dos 

filhos é bastante prejudicial para as crianças e a presença delas 

na prisão é uma condenação de inocentes. Mas essa lei é para as 

mulheres que não representam perigo à sociedade, que são 

condenadas por pequenas posses de drogas e usadas por seus 

companheiros e só recebe progressão após o cumprimento de um 

sexto da sua pena, mas agora serão cumprimentos com prazos 

menores e poderão ter a prisão domiciliar. Então ações desse 

nível encoraja a sociedade, demonstrando o caráter e a eficiência 

do comprometimento político. Não de uma pessoa que só passou a 

compor o cenário político, mas a aprovação de um projeto que 

também evidencia um exemplo de cidadania dentro da classe 

política. A vereadora acredita que a política tem que querer 

muito mais, tem que querer compromisso, dignidade, 

transparência em favor daqueles que precisam de ações efetivas 

quanto aos nossos representantes. O Senhor Presidente colocou 

em votação a moção, sendo aprovada. 

 

O vereador Simon por questão de ordem falou que o nobre 

vereador Marcio Scarlassara foi afoito e levantou uma pequena 

confusão falando a respeito dos projetos de decreto que trata 

do título de cidadão, então para esclarecer, todos os títulos de 

cidadãos que entraram até a presente sessão serão efetivados no 

próximo dia vinte e nove de junho desse ano, dado o critério de 

dois projetos por vereador. 

 

O Senhor Presidente determinou ao primeiro Secretário para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 
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O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 003/2018 de autoria do Vereador 

Antônio Carlos Klein; que em súmula: Institui o programa 

denominado Naviraí Saudável. 

Com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação 

e Redação; e da Comissão de Orçamento e Finanças; 

Parecer contrário da Comissão de Obras e Serviços Públicos; 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Klein falando que esse projeto tem a finalidade de 

permitir a iniciativa privada de fazer parcerias com o município 

para que cuidem de praças, canteiros, pista de caminhada; 

inclusive conversando com o prefeito o projeto é interessante e 

necessário porque a própria Copasul pretende construir uma 

praça no espaço em frente à Copasul, então através dessa lei é 

possível fazer parceria; outra questão também que deve vir para 

a câmara muito em breve, é sobre o espaço onde tem o campo de 

beisebol que foi doado de boca e não tem documento, é preciso 

legalizar e através desse tipo de concessão é possível 

estabelecer uma parceria para que eles cuidem do entorno do 

bosque e do próprio bosque, então é uma série de vantagens que 

a lei permite.  

Por questão de ordem o vereador Marcio Scarlassara falou que a 

comissão de obras e serviços públicos deu seu parecer contrário. 

Com a palavra o vereador Eurides Rodrigues falando que o 

projeto do Klein é viável, é muito bom, mas deu seu parecer 

contrário porque acha que o momento é difícil para todos, devido 

a tantos impostos que todos pagam, e que isso é um dever do 

prefeito. 

Pela liderança o vereador Klein esclareceu que o projeto não está 

tirando a obrigação do prefeito de cuidar das praças e jardins, 

mas está permitindo que havendo interesse de uma empresa em 

fazer, pode ser feito quando quiser e no momento está sabendo 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 28 de 35 
 

SECRETARIA 

 

que a Copasul tem interesse em fazer uma praça em homenagem 

aos japoneses que vieram para o Brasil e a prefeitura não poderia 

doar o terreno para a Copasul fazer, mas a lei pode estabelecer 

essa parceria e ter um prazo que vai se prorrogando para que ela 

cuide do local; assim como o campo de beisebol pode estabelecer 

também uma parceria para cuidar do bosque municipal, fazer uma 

pista de caminhada em volta do bosque, fazer iluminação, enfim 

várias coisas poderão ser feitas, e se alguma pessoa quiser 

assumir o balneário, também poderá através dessa lei, mas sem 

tirar de forma alguma a responsabilidade do prefeito.  

Por questão de ordem o vereador Claudio Cezar informou que 

como membro da comissão de obras, gostaria de esclarecer que o 

seu voto foi favorável ao projeto. 

O Senhor Presidente Jaimir informou que quanto ao campo de 

beisebol, trabalhou muito em cima disso, porque parte daquele 

terreno era da guarda mirim, outra parte era da Sanesul e outra 

parte pertencia a garagem, mas já conseguiram reaver todo o 

terreno e estão fazendo a matrícula do campo. 

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação 

nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 03/2018 de 

autoria do vereador Antonio Carlos Klein aprovado em primeira 

e única discussão e votação, por sete votos favoráveis e cinco 

votos contrários dos vereadores: Ederson Dutra, Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos, Josias de Carvalho e Marcio 

Scarlassara. 

 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei 9/2018 de autoria do Vereador Josias 

de Carvalho e outros Edis; que em súmula: Dispõe sobre a criação 

do “Dia do Obreiro Universal” no município de Naviraí – MS, e dá 
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outras providências. 

Com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Legislação 

e Redação, Ederson Dutra, relator, Antonio Carlos Klein, membro 

e Josias de Carvalho, Presidente. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Josias agradecendo a contribuição dos nobres edis em 

apoiar, porque é um projeto que direciona o reconhecimento das 

autoridades eclesiásticas, porque esses obreiros tem a função de 

estar dando cobertura espiritual para o município através da 

oração, podendo até mudar toda uma situação, porque esses 

obreiros juntamente com seus pastores, sempre estão orando 

pedindo proteção para o município e orientação para essa 

liderança política e para que a bênção de Deus possa estar sobre 

a nossa cidade; porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.  

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação 

nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 09/2018 de 

autoria do vereador Josias de Carvalho e outros Edis, 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° 007/2018 de autoria do Poder 

Executivo Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a concessão de 

incentivo na forma de isenção de Imposto Predial e Territorial 

Urbano-IPTU, para a empresa FLÁVIO LORENZON E CIA 

LTADA-EPP, e dá outras providências. 

Com os pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 

Antonio Carlos Klein, relator que votou contrário. Ederson Dutra, 

membro, contrário; e Josias de Carvalho, Presidente, contrário. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, Simon Rogério de 
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Freitas Alves da Silva, relator, votou contrário. Ederson Dutra, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

Pela ordem o vereador Júnior do PT solicitou pedido de vista 

ao projeto de Lei n° 007/2018, falando que esse projeto veio 

para isenção, foi aprovado pelo conselho do fundo municipal de 

desenvolvimento econômico para isenção de IPTU no prazo de 

três anos para empresa local que gera empregos há muito tempo 

no nosso município, porém ao analisar o projeto enquanto 

comissão, e o parecer jurídico apontou uma falha com a lei que 

regulamenta os benefícios do fundo municipal de desenvolvimento 

econômico. Em 2015 iniciou um trabalho de revisão dessa lei para 

poder tornar mais ágil o município e oferecer mais condições para 

os empresários que quisessem se instalar e ampliar suas 

atividades aqui no município, e o artigo 14 da lei fala da isenção 

de IPTU e ISS, esse era um dos pontos principais da discussão 

na época, porque na lei antiga estava que o empresário que 

ganhasse a doação do terreno, poderia pedir terraplanagem, 

barracão, energia, isenção de IPTU e tudo mais e o empresário 

local que já está instalado na cidade não podia pedir nenhum 

desses benefícios, a lei impedia e um dos principais pontos da 

reforma da lei era justamente mudar isso, mas ficou do mesmo 

jeito da lei antiga. Então o pedido de vista é nesse sentido, tirar 

da pauta para levantar essa discussão e alterar a lei, porque esse 

é o primeiro de muitos outros que de repente vão ficar impedidos 

de ter um benefício menor até que o terreno ou do barracão, um 

benefício que é possível a prefeitura dispor, mas por conta do 

jeito que está a lei não consegue. 

O Senhor Presidente colocou em votação o pedido de vista do 

vereador Júnior do PT, sendo aprovado. 
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TRIBUNA 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Faria Sofa que 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos e falou que 

gostaria de fazer um chamado principalmente às pessoas que são 

responsáveis pela dispensa de materiais recicláveis, como a dona 

de casa e a secretaria do lar, que separa o material para o 

pessoal da coleta fazer o seu trabalho, pede encarecidamente 

que não joguem vidro no lixo porque constantemente está 

acontecendo acidente de trabalho com o pessoal que faz a coleta. 

Outro pedido que à população, é com a questão da reciclagem, 

porque estão preocupados com a coleta seletiva e estão 

trabalhando muito para que aconteça isso. Falou do trabalho que 

o centro de formação Ramez Tebet começou a fazer e que foi 

convidada para dar uma palestra sobre o seu conhecimento nesta 

área, e essa sala através do agronegócio irão criar um plano de 

coleta seletiva que virá para essa casa de leis e acredita que 

nenhum vereador será contra, onde irão transformar em um 

projeto de lei com obrigação de fazer e será implantada a coleta 

seletiva no município; mas até que isso ocorra é preciso preservar 

a qualidade de vida dos garis, das pessoas que trabalham 

manuseando o lixo. Falou com as pessoas que tem diabetes, 

comentando que Naviraí tem coleta de farmácia, de hospitais, 

tudo regularizado, dentro das normas, dentro da lei, mas 

infelizmente tem várias pessoas que fazem uso de insulina em 

suas casas e as agulhas não estão sendo descartadas como 

deveria, são jogadas no lixo de qualquer jeito, então pede que 

joguem as agulhas dentro de garrafas pet e fechem as tampas, 

para que as agulhas não venham a furar e contaminar as pessoas 

que trabalham na coleta desse material. Solicita ainda às pessoas 

que queiram colaborar, que queira entrar nessa luta, que seja com 

ideias, tentando fazer a diferença, enfrentando desafios, que a 
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procure, porque juntos vão transformar a cidade para melhor, 

com pessoas mais educadas. Agradeceu e desejou boa tarde a 

todos.  

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, vereadoras, público 

presente nesta casa de leis, ouvintes da rádio Cultura, comentou 

dos requerimentos e indicações que tem feito e a medida que as 

respostas chegam nem sempre consegue trazer à tona na tribuna 

desta casa, mas estará passando através das redes sociais, que 

tem sido um veículo que tem utilizado para poder comunicar e 

estabelecer um contato, uma comunicação válida com a população 

que são os principais interessados em tudo o que acontece aqui. 

Falou que recebeu uma resposta na semana passada a respeito de 

um requerimento que fez sobre as obras de drenagem e 

pavimentação do Bairro Ipê, e para a surpresa da associação de 

moradores e dele, descobriram que em fevereiro deste ano a 

obra foi entregue, tem no termo de recebimento que a obra 

terminou, mas sabe que existem algumas situações que não são 

poucas para poder resolver, então de posse desse documento 

estará encaminhando as providências para questionar a gerência  

quem vai resolver os problemas pontuais que ficaram naquela 

obra importante, que foi iniciada na gestão do prefeito Léo e 

concluída agora e como é dinheiro público investido, um 

financiamento que a prefeitura vai pagar durante alguns anos, 

precisa ser conferido milimetricamente todos os problemas e 

eventuais defeitos que precisam ser corrigidos no menor tempo 

possível para o bem dos moradores daquela região. Falou também 

sobre a resposta do piso tátil, comentando que sempre foi 

defensor da acessibilidade e citou a presença do Cido que é um 

militante dessa área e sabe das suas defesas, e disse que não 

entende que no código de posturas foi imposto para cobrar 
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somente do cidadão e não do poder público, porque as pessoas 

que estão construindo, é cobrado o habite-se, então é mais um 

gasto para o cidadão que deveria ser incluído no decorrer da obra 

que acabou de ser entregue, porque a população já sofre com a 

crise financeira, com a falta de emprego no município e muitas 

vezes, é com muito esforço que está construindo sua casa para 

sair do aluguel e ainda tem que arcar com mais um custo que deve 

ser suportado pelo poder público, é pra isso que pagamos nossos 

impostos. Ele não é daqueles que defende que a prefeitura tem 

que fazer tudo, acha que a parceria é importante, mas antes de 

cobrar do cidadão, antes de cobrar do empresário, precisa fazer 

sua parte, precisa cumprir com a obrigação e hoje a prefeitura 

não está cumprindo, então vai fazer essa cobrança também. Por 

fim falou do organograma, mais uma vez entrou com uma 

discussão a respeito de uma categoria funcional que são poucos 

servidores que compõe essa categoria e que hoje assim como 

tantas outras do município não podem ter o seu direito, a sua 

valorização assegurada por conta da falta do plano de cargos e 

carreiras, mas por conta de um organograma inchado e que não é 

revisto, contrariando tudo aquilo que foi pregado na campanha 

eleitoral; Seiscentos e cinquenta mil reais por mês fora a 

previdência, mais de oito milhões e meio por ano só com cargos 

comissionados, não dá para admitir que aquilo que era ruim em 

2016, mais de cento e cinquenta gerentes tenha virado bom 

agora, não pode ter mudado o conceito, porque tem gerente de 

toda categoria ganhando num total de seiscentos e cinquenta mil 

reais por mês, fora a previdência, então não dá para falar de 

valorização funcional de servidores sem rever a estrutura 

organizacional da prefeitura, porque falar de valorização sem 

fazer nenhum esforço em corrigir o organograma é conversa, é 

discurso para enganar as pessoas. 
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Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e falou sobre a questão da saúde no sentido de colocar 

para a população que todos participem da audiência pública que 

será realizada nesta casa no mês de agosto para tratar sobre a 

questão da saúde, no sentido de regionalização da saúde em 

Naviraí, onde solicitaram a presença do secretario de saúde, do 

governador do estado, do vice-governador, dos deputados, 

conselho municipal de saúde, prefeito, gerente de saúde, 

médicos, funcionários do hospital municipal, entidades e toda 

população para que possam discutir a situação no sentido de 

regionalização da saúde de Naviraí, porque na campanha política 

do governador Azambuja ele disse que regionalizaria a saúde em 

todo o estado para descentralizar em Campo Grande. Sabemos 

que Três Lagoas foi regionalizado, inclusive construiu um hospital 

novo, Nova Andradina funciona regionalizado com UTI, Ponta 

Porã, Dourados, Aquidauana, Corumbá, mas Naviraí está 

esquecido, não vem nada, o município não dá conta de tocar a 

saúde como deve, a situação é complicada porque Naviraí já 

atende a região; disse ainda que ficou assustado com a notícia 

que viu no jornal que recebeu hoje, falando que o governador vai 

em Eldorado no dia dezoito de maio para assinar um convênio com 

a fundação hospitalar Eldorado para um repasse para que a 

fundação funcione com atendimentos com profissionais e 

equipamentos com repasse mensal de duzentos e trinta mil reais, 

e sabemos que para Naviraí o governo do estado repassa 

sessenta mil reais só e existe uma conversa de bastidores que vai 

aumentar para duzentos, mas para Eldorado vai colocar duzentos 

e trinta e se fizermos a proporção de importância como sede 

regional, Naviraí está perdendo e ficando para trás, então é 

preciso discutir de forma bastante séria com toda população, 

com o governador, com o secretário de saúde, a questão de 

regionalização de Naviraí, é preciso a classe política se unir com 

os empresários, com as entidades, com a população no sentido de 
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buscar com o governo do estado os recursos necessários para 

que tenhamos atendimento na saúde de Naviraí, é preciso se unir. 

A audiência pública tem a finalidade de criar um documento e 

trazer pessoas para discutir e mostrar ao governo do estado que 

Naviraí existe, que a população aqui é ordeira, pacífica, 

trabalhadora, que votou no governador do estado e Naviraí 

precisa ser olhada com bons olhos; então é preciso participar 

ativamente e maciçamente dessa audiência pública que vai ser 

realizada no início de agosto, mas vai ser publicada a data 

certinho com cartazes na cidade, rádio, mídias sociais para que 

realmente possamos nos fortalecer no sentido de exigirmos o 

tratamento que Naviraí merece e que possamos transformar 

Naviraí em polo de saúde para a região do conesul. Agradeceu e 

desejou boa tarde a todos. 

 

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 quinze dias do mês 

de maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 


