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ATA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29/05/2018 

 

Aos vinte e nove 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. Em virtude da ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Jaimir José da Silva em face de compromisso médico, o 

Vereador Josias de Carvalho presidirá a presente Sessão.  

Registrou a ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador Márcio 

André Scarlassara em virtude de compromisso médico e do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Simon Rogério Freitas Alves da 

Silva justificada através do ofício 005/2018. Nomeou ad hoc a 

Excelentíssima Senhora Vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella como 1º secretária e a Excelentíssima Senhora 

Vereadora Rosângela Farias Sofa como 2ª secretária, solicitou 

que tomem lugar junto a esta mesa diretora; estando ainda 

presentes os vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar 

Paulino da Silva, Ederson Dutra, Eurides Rodrigues, Fabiano 

Domingos dos Santos, Lourdes Elerbrock e Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior. Sob a proteção de Deus declarou aberta a 17ª 

Sessão Ordinária de 2018 e convidou a todos os presentes que 

fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico; O Senhor 

Presidente determinou a primeira secretária para fazer a leitura 

do EXPEDIENTE - a primeira secretária informou que as atas da 

10ª e 11ª Sessão Ordinária se encontram à disposição dos nobres 

pares na secretaria desta Casa. 

Ofício nº 005/2018 do Vereador Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva, apresentando justificativa de sua ausência, informando 

estar em viagem particular, sem uso de diárias ou qualquer outro 

benefício desta casa de leis, com propósito de retornar no dia 

28/05/2018 com tempo hábil para participar da sessão do dia 

29/05/2018 como devido, mas não foi possível devido à falta de 
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combustível nos postos de abastecimento, devido a paralisação 

dos caminhoneiros, onde todos estão sendo afetados direta ou 

indiretamente. Por outros meios de locomoção também tornou 

inviável seu retorno, portanto veio através deste comunicar sua 

ausência. O Senhor Presidente comentou que fica registrada a 

justificativa da ausência do Excelentíssimo Vereador. 

 

Ofício nº 020/2018 do Vereador Fabiano Domingos dos Santos, 

solicitando retirada de tramitação dos Projetos de Decreto nº 8 

e 9/2018. 

O Senhor Presidente solicitou que os referidos projetos sejam 

retirados de tramitação a pedido do autor. 

 

O primeiro secretário passou para apresentação dos Projetos  

 

Projeto de Lei nº 23/2018 de autoria do Poder Executivo 

Municipal; que em súmula: Dispõe sobre a concessão de 

incentivos, na forma de serviços de limpeza e terraplanagem, no 

terreno doado através da Lei nº 2.107/2018, para a empresa 

DEAGRI AGRÍCOLA LTDA – ME, 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. 

 

O primeiro secretário fez a apresentação dos Requerimentos, 

Pedidos de Informações, Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 074/2018 de autoria do Vereador Antônio 

Carlos Klein e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

Gerente de Saúde, requerendo explicações, com justificativa 
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plausível, do motivo do não cumprimento da Lei 2.078, de 14 de 

novembro de 2.017, e da Lei 2.087, de 14 de dezembro de 2.017, 

publicadas no Diário Oficial da Associação dos Municípios de 

Mato Grosso do Sul - Assomassul. Solicita, ainda, informações 

quanto ao motivo pelo qual as cirurgias eletivas ainda não foram 

retomadas no município, e quais as ações que foram adotadas 

para garantir a realização das mesmas (adendo da Vereadora 

Rosangela Farias Sofa). O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra o vereador Klein que cumprimentou 

todos e disse que está fazendo este requerimento porque 

entende ser necessário neste momento porque essas duas leis, 

principalmente a que diz respeito aos medicamentos disponíveis, 

tem que ser cumprida, não é só ter a lei para enfeitar parede e 

colocar em arquivo, tem que ter o cumprimento. E continua a 

dificuldade com relação ao atendimento médico no hospital em 

face da falta de medicamentos e insumos no hospital e a lei 

determina que seja publicado através dos meios de comunicação 

que a prefeitura tem a disposição, o portal da transparência 

inclusive, o que tem e o que falta inclusive dentro do prazo para 

reposição. Mas ele mesmo tentou junto a prefeitura saber o que 

é que tem e porque os remédios não são colocados à disposição da 

população e encontrou dificuldades de saber. Porque na verdade 

pelo que parece, nem eles mesmo que trabalham com o estoque 

sabe ao certo e acaba não chegando os pedidos que tem que 

chegar ao setor de licitação para que sejam feitas as compras e 

tenha remédios nos estoques. Mas como colaboradores da 

administração, é preciso verificar porque não tem e agilizar no 

sentido que seja comprado para que a população seja atendida. E 

lei é para ser cumprida e se houver um descumprimento sem uma 

justificativa irá tomar medidas punitivas em relação aos 

responsáveis por ela. Com a palavra o vereador Ederson 

solicitando autorização para assinar junto o requerimento. Com a 

palavra a vereadora Lourdes falando que todos deveriam assinar 
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porque todos querem transparência. Com a palavra a vereadora 

Rosangela que cumprimentou a todos e propôs um adendo 

solicitando que além da obrigação de cumprir a lei, requer 

esclarecimentos do porque não foram retomadas as cirurgias 

eletivas ainda. Um aparte do vereador Klein falando que 

realmente foi bem lembrado porque a situação é complicada, 

porque ontem mesmo foi procurado por uma senhora que tem 

problema de uma hérnia e está com muita dificuldade pra tudo e 

sentido muita dor, e a explicação que foi dada é que haveria uma 

reunião com os médicos para saber se irá liberar ou não as 

cirurgias. Mas já passou da hora de começar a cumprir, já são 

dois anos sem cirurgias eletivas e a população sofrendo, porque 

já são mais de quatrocentas pessoas na lista de espera para 

fazer cirurgias no hospital aqui, os médicos são competentes e 

tem como fazer esses pequenos procedimentos e não dá para 

entender porque a gestão do hospital não libera. Autorizou o 

adendo porque realmente é preciso saber o que tem de insumos e 

o porquê não faz as cirurgias. Com a palavra o vereador Josias 

falando que o prefeito sinalizou que estará empenhado para que 

essa cobrança que é da população e principalmente dos 

vereadores, ter agilidade. O Senhor Presidente colocou em 

votação o requerimento juntamente com o adendo da vereadora 

Rosangela, sendo aprovado.  

 

Requerimento nº 075/2018 de autoria do Vereador Cláudio 

Cezar Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

com cópia para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, requerendo informações referentes às seguintes 

obras, que estão em andamento em nosso município: a ciclovia 

localizada entre a Avenida Caarapó e a Avenida Campo Grande; e 

ainda, informações a respeito da edificação da praça no bairro 
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BNH, devidamente localizada na Rua Antonio Mariano. Outrossim, 

solicito que o relatório contenha, entre outras, informações das 

referidas obras sobre: 1) Data de início das obras; 2) Previsão 

para a data de conclusão; 3) Previsão para a data de inauguração; 

4) Valores já pagos; 5) Valores restantes para a conclusão; 6) 

Cópias dos contratos. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra o vereador Claudio Cezar que cumprimentou a 

todos e falou que está vendo muitas obras inacabadas e paradas, 

então fez esse requerimento querendo saber da ciclovia da 

avenida Caarapó porque já faz mais de quatro anos que foi 

iniciada e no projeto tem muitas coisas para serem feitas ainda, 

então quer saber se a prefeitura já recebeu essa ciclovia, porque 

do jeito que está não tem condições. E vai pedir informações de 

todas as obras inacabadas, para saber o porquê de tanta demora. 

Assim como pediu informação da creche do Ipê e recebeu a 

resposta da gerente de educação relatando que está atrasada 

porque falta ainda um pagamento do FNDE relativo ao ano de 

2015. O Senhor Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 076/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, 

requerendo que sejam viabilizados estudos com a finalidade de 

reduzir as taxas cobradas pelo município, no que se refere a 

necessidade de expansão das micro empresas, e que sejam 

prestadas as seguintes informações: 1. Qual o montante 

arrecadado com as taxas estabelecidas pelo município; 2. Qual a 

destinação dos referidos recursos; 3. Considerando que o 

município tem a incumbência de incentivar a expansão das micro 

empresas, se existe uma política de incentivo, e como pode ser 

identificada; 4. Como o município justifica o número excessivo de 

taxas que oneram a população em geral, e principalmente, 
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inviabilizam as ações das micro, pequenas e médias empresas, que 

pretendem se instalar em nosso município, bem como, esses 

fatores que constituem motivos determinantes para desistência, 

ou até mesmo falta de perspectiva daqueles que já estão 

instalados aqui, mas não vislumbram por parte do gestor uma 

política de fomento que resulte na expansão das mesmas. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora Rosangela falando que a Lei Orgânica do Município, no 

art. 115, estabelece definições que atribui poder para o município 

na cobrança de taxas. O art. 149, da Lei Orgânica, institui que as 

micro e pequenas empresas receberão, por parte do poder 

público municipal, tratamento diferenciado. Embora a legislação 

regulamente a necessidade de tratamento diferenciado, não se 

vê por parte do executivo, iniciativas que resultem no 

cumprimento dos dispositivos mencionados. A Lei Orgânica do 

Município (criada em 1995) sofreu alteração em 2003, em seu 

art.149, estabelecendo como responsabilidade do município 

incentivar suas multiplicações a fomentar o crescimento das 

micro e pequenas empresas simplificando suas obrigações 

administrativa e tributária. Embora os tributos municipais 

encontrem-se respaldados na Constituição Federal e no Código 

de Tributação Municipal, nota-se um excesso exorbitante na 

regulamentação de taxas. De modo que, não conseguimos 

identificar como o município está respaldando as micro empresas, 

contrariando o art. 149 da Lei Orgânica do Município onde reza 

“Incentivar a multiplicação, fomentar o crescimento e simplificar 

as obrigações administrativas e tributárias". O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 078/2018 de autoria do Vereador Jaimir José 

da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 
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com cópia para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, requerendo informações sobre medidas de 

pavimentação asfáltica, serviços e obras a serem realizadas na 

Rua Paulo Alves de Paula, devidamente localizada na Área 

Industrial, neste município. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 080/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho e Rosangela Farias Sofa; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, 

Gerente de Receita, requerendo que seja encaminhado a esta 

Casa de Leis informações sobre a regularização dos lotes do 

bairro Vila Industrial, localizados às margens do rio Amambaí. 

Outrossim, necessitamos saber das seguintes informações: 1- 

Qual a real situação sobre a emancipação do bairro? 2- Os 

proprietários já conseguem retirar o seu carne de Iptu? 3- 

Quando os mesmos poderão ter o direito a Escrituração do seu 

Imóvel? O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Josias falando que os Moradores do Bairro 

Vila Industrial, localizado as margens do Rio Amambaí tem lutado 

por toda infraestrutura que o local necessita, muitos têm o sonho 

e planejam investimentos em suas propriedades, mas temem 

assim o fazer ante a regularização dos seus lotes. Esses 

questionamentos visam sanar as dúvidas dos moradores daquela 

localidade, para que, enfim, os mesmos possam fazer as 

melhorias em suas residências. Com a palavra o vereador Fabiano 

que cumprimentou a todos e falou que esteve lá no dia 18 e fez 

uma reunião com os moradores, e esse foi um dos pedidos feito 

por eles, porque na verdade aquele bairro está esquecido, não 

tem iluminação, está cheio de buracos, antigamente ia um médico 

uma vez por semana, não vai mais, nem assistente social aparece 

por lá, então são inúmeras solicitações e espera que a 
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administração atenda porque aquele bairro está á muito tempo 

esquecido. O vereador Josias comentou que inclusive tem um 

pedido que solicitou, assim como o vereador Fabiano, de uma 

cobertura para os estudantes da Vila Industrial que ficam à 

mercê das chuvas e do sol. Com a palavra a vereadora Rosangela, 

falou que fica muito triste com essa situação, porque é um 

descaso e abandono, porque na Juncal eles também pediam uma 

cobertura para os estudantes e passou quinze anos e não 

apareceu ninguém com responsabilidade, mas conseguiram porque 

cada um tirou dinheiro do bolso para fazer, inclusive ela, mas 

também foi o legado da cavalgada onde muitos outros 

colaboradores ajudaram. Então o que está faltando é empenho, é 

preciso levantar uma bandeira e lutar até conseguir. Com a 

palavra o vereador Klein falando que a prefeitura tem que dar 

assistência médica, odontológica, educacional, tudo que é 

necessário fazer para que as pessoas tenham o mínimo de 

conforto para viverem; e sugeriu que quando fizer o 

levantamento da situação de lá, verificar se naquela área em 

razão de estar às margens do rio, pode ser feita novas 

construções, porque pode até ser uma área de preservação que 

não pode nem documentar as pessoas que ali residem ou haver 

novas construções, porque se for é o caso precisa pensar em uma 

nova vila industrial numa área apropriada. Porque é uma questão 

jurídica, de legalidade, é preciso verificar tudo. Com a palavra o 

vereador Claudio Cézar falando da importância desse 

requerimento, porque em 2015 quando assumiu o primeiro 

mandato solicitou que fosse levado o atendimento odontológico 

pra lá a cada quinze dias, porque tinha o gabinete odontológico 

móvel na época e foi atendido, mas agora não tem mais. Falou que 

concorda também com o Dr. Klein sobre a legalidade do local, 

assim como em toda cidade, onde muitas pessoas não tem a 

escritura das suas casas e não pode vender, não pode aumentar, 

não pode fazer nada devido essa insegurança. Mas é preciso dar 
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mais qualidade de vida para àqueles moradores que estão 

sofrendo há muito tempo. O Senhor Presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 081/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Sérgio Henrique dos Santos, Gerente 

de Finanças, requerendo o envio de dois relatórios para 

apreciação dessa Casa de Leis. O primeiro, referente ao 

montante da dívida relacionada aos Restos a Pagar da Prefeitura 

Municipal de Naviraí, com discriminação dos valores e os 

respectivos credores. O segundo Relatório, um demonstrativo de 

saldo atualizado de todas as contas bancárias da Prefeitura 

Municipal, Fundos Municipais e Fundações. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, em seguida em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 039/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues; 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 feito o rebaixamento dos postes de iluminação 

pública da Avenida João Paulo II. Com a palavra o vereador autor  

que cumprimentou a todos, falando que a referida avenida está 

praticamente sem iluminação e quando pede para trocar as 

lâmpadas, dizem que não alcançam devido a altura dos postes, 

então está pedindo o rebaixamento dos postes para resolver o 

problema da falta de iluminação. O Senhor presidente solicitou à 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 040/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e outros edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador Reinaldo Azambuja Silva, com 
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cópia para ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 

Amarildo Cruz, indicando que seja avaliada e adotada a redução 

da alíquota do ICMS sobre os combustíveis de 17% para 12%, 

igualando os Estados vizinhos e garantindo uma redução 

significativa da carga tributária suportada pelo setor de 

transportes, visando ainda a redução dos custos para os 

empresários do Estado e para a população de um modo geral. Com 

a palavra o vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e 

disse que não pode nesse momento se omitir a respeito das 

manifestações que estão acontecendo em todo país; e em Naviraí 

não é diferente disso, estamos com rodovias interditadas, 

paradas, é uma manifestação legítima, justa, iniciada por parte 

dos caminhoneiros e que hoje tomou proporções e envolvimento 

de toda sociedade do nosso país. Disse que esteve presente em 

duas ocasiões, no domingo e ontem na praça central onde houve 

uma grande mobilização de pessoas, que dentre as diversas 

pautas que são colocadas, o que notou é a insatisfação com o 

governo que não prioriza a população, a insatisfação com a falta 

de sensibilidade dos nossos governantes, principalmente a nível 

federal e estadual que parece que estão desconectados à 

realidade do nosso povo e dos mais diversos setores da nossa 

sociedade. Ele sabe que uma indicação sua provavelmente não vai 

resolver sozinha, mas a intenção de colocar uma indicação 

endereçada ao governador do estado é no sentido de declarar o 

seu apoio a essa pauta que é tão importante e tão discutida nos 

últimos anos aqui no nosso estado, no nosso município e no nosso 

país, a redução da carga tributária, porque todos sabem da 

dificuldade que é competir com o estado do Paraná com uma 

carga tributária que é muito maior aqui no nosso estado, não 

adianta discutir outras reivindicações se também não atribuir a 

responsabilidade a quem tem responsabilidade, hoje está muito 

mais fácil conseguir uma mobilização da sociedade para 

pressionar o governo do estado, porque está se atendo a pauta 
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dos combustíveis, reduzir de dezessete para doze por cento, 

porque a maior parte dos produtos que são comercializados e 

distribuídos no nosso país, ainda depende do transporte 

rodoviário, não temos outros meios de transportes de cargas e 

produtos que consigam suprir as necessidades, então 

dependemos sim do transporte rodoviário, dependemos sim dos 

serviços dos caminhoneiros, sejam autônomos ou das 

transportadoras e quando conseguimos reduzir a alíquota do 

ICMS para o combustível, esperamos que isso cause um efeito 

cascata, se reduz o combustível, obviamente reduz o custo do 

serviço, reduz consequentemente o valor do frete e no final das 

contas reduz o valor dos produtos que todos nós consumimos nos 

mercados, nas lojas, enfim nos comércios em geral. E 

conseguimos também desafogar os comerciantes, que estão 

passando apertados, lutando para conseguir manter o seu 

comércio aberto, e só conseguimos enxergar essa possibilidade 

de melhoria quando tomamos uma atitude de fato, de redução de 

carga tributária, se não temos a possibilidade de mexer no 

governo federal, de mexer nos tributos federais, temos que 

trabalhar com os tributos estaduais, tributos e taxas municipais. 

Falou também da grande dificuldade em nível estadual, porque 

todos querem que o Brasil melhore, mas é preciso agir local, a 

nossa atuação precisa ser no município e no estado, é aqui que 

temos mais proximidade, mas não estamos conseguindo enxergar 

um esforço por parte do governo do estado, no sentido de 

primeiro atender as reivindicações que são colocadas, e que não 

são mais só dos caminhoneiros, são de toda sociedade; e a 

redução do preço dos combustíveis só é possível a partir da 

redução das tarifas e das taxas dos impostos que incidem sobre 

os combustíveis e o ICMS é o principal deles no nosso estado. 

Então declara todo seu apoio a manifestação dos caminhoneiros 

porque já se tornou uma manifestação que vai além, porque pauta 

diretamente às nossas necessidades. Parabenizou a Associação 
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Comercial e as organizações da sociedade civil que estão 

mobilizando a sociedade para poder protestar, para poder dizer 

ao governo federal que não concordamos com o que está 

acontecendo. O governo do estado já se posicionou inclusive 

falando que não vai reduzir, será que ele não consegue ver o que 

está acontecendo no nosso estado? Não tem sensibilidade 

suficiente? Porque seria a hora enquanto chefe do executivo do 

nosso estado, chamar a população, chamar os deputados 

estaduais, federais e senadores, prefeitos e vereadores, a união 

das câmaras, a Assomasul para poder discutir o dever de casa, 

fazer do governo do estado de Mato Grosso do Sul um exemplo 

de boas práticas e não o exemplo de um estado que pesa a mão, 

que cobra a maior tributação do país, que pesa a mão sobre os 

menores, sobre os pequenos comerciantes, sobre a sociedade de 

um modo geral. Essa é a hora governador de fazer a diferença, 

de chamar a classe política e a sociedade civil organizada e 

propor medidas reais que interfiram e impactem positivamente 

no nosso estado para o desenvolvimento, para a geração de 

empregos e para distribuição de renda. Aproveitou para convidar 

os vereadores para assinar junto essa indicação. O vereador 

Josias comentou que é solidário à greve dos caminhoneiros, que 

sabe da importância e que está junto para apoiar esse movimento. 

Falou que temos um governo federal medíocre, um governo do 

estado que promete, mas não cumpre. Mas estão chegando as 

eleições e o acredita que o Azambuja estará por aqui e espera 

que a população se lembre desse governador que defende a elite, 

mas não defende a classe trabalhadora. O vereador Claudio 

Cezar falou que todas as câmaras do estado deveria mandar uma 

indicação como essa, e que gostaria que a União das câmaras 

tomasse um posicionamento, porque até agora não houve nenhuma 

manifestação a respeito para mostrar a união de todos, porque 

tem mais de oitocentos vereadores do estado e não tem nenhum 

apoio ao manifesto tão justo dos caminhoneiros. Pela liderança o 
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vereador Júnior do PT falou que seria uma série de outras 

situações que seriam necessárias serem relatadas aqui, mas uma 

que é importante e que vem acompanhando e demonstra a real 

necessidade de representantes de parlamentares estaduais e 

federais conectados, sensíveis a realidade dos municípios que é a 

questão da CCR, porque estamos pagando pedágio pela BR 163 há 

mais de um ano e não vemos obras, nada, absolutamente nada, 

somente o serviço básico de manutenção da rodovia. Essa 

responsabilidade saiu do estado, nós estamos pagando e não 

vemos resultado do serviço. Então isso serve para mostrar o 

tamanho da carga tributária oficial e as cargas tributárias 

extraoficiais, como por exemplo, o pedágio que pagamos e não 

vemos o serviço. E também não vemos a manifestação dos nossos 

parlamentares federais a respeito disso de forma incisiva pra 

poder cobrar de fato uma posição, são mais de oitocentos 

quilômetros que essa concessionária está cuidando e que boa 

parte passa em nosso estado, então precisa ter um 

posicionamento e precisa ter conexão. Com a palavra o vereador 

Klein falando que faz das palavras do vereador Júnior suas 

palavras, porque a justificativa foi muito boa, de fácil 

entendimento para todos. E a respeito da greve, todos estão 

vendo que esse movimento extrapolou o movimento dos 

caminhoneiros, é um movimento da população brasileira e até 

agora as medidas que o governo federal vem tomando e 

anunciando, são medidas que não favorece de forma alguma a 

população brasileira, porque quem vai pagar toda a conta é a 

população brasileira. Aqui em Naviraí a Associação Comercial 

tomou a frente do movimento, então parabeniza, elogia e dá o 

total apoio e espera que os comerciantes estejam 

conscientizados de quem paga no final é mesmo o povo 

trabalhador, porque todos os impostos que são colocados para o 

comerciante pagar, ele vai repassar no preço do produto e quem 

paga no final é o povo. Então é preciso que haja sensibilidade do 
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governo municipal, estadual, na questão do ICMS, no governo 

federal na questão dos impostos, no sentido que busquem formas 

de arrecadar sem onerar os bolsos da população brasileira. Cada 

estado tem a sua legislação, sua constituição e o Mato Grosso do 

Sul já passou da hora de haver um movimento no sentido que o 

valor do ICMS seja equiparado ao valor do Paraná, do Estado de 

São Paulo, para que as pessoas possam ter mais condições de 

oferecer os produtos aos comerciantes num preço mais acessível 

para que a população não seja penalizada. E quando o vereador 

Claudio Cezar falou da União das Câmaras do Estado de Mato 

Grosso do Sul, ele vai um pouco mais à frente, porque a União das 

Câmaras cobra a mensalidade das câmaras do estado para serem 

filiadas a ela, mas ela se limita a promover cursos aos vereadores 

e não tem nenhuma outra ação no sentido de favorecer a 

população; e a união das câmaras, como a liderança dos 

vereadores todos do estado se unissem em cima de pauta no 

sentido de pressionar o governo do estado para reduzir o ICMS, 

a força seria muito grande. Então como tem vereadores aqui 

representantes da União das Câmaras, deve ser levado isso nas 

reuniões que tiverem, para que a União das Câmaras saia desse 

marasmo e que busque defender as causas do povo do estado de 

Mato Grosso do Sul no sentido de redução de impostos e tantas 

outras que precisam fazer, e que os vereadores unidos através 

da União das Câmaras teriam para sensibilizar o governo do 

estado para que ele atenda as reivindicações. E pede a população 

que repense muito bem na hora de votar nas eleições de outubro, 

porque quase todos que estão fazendo isso que prejudica o povo 

brasileiro são candidatos a nova reeleição, então é hora de 

mudar, ver novas mentalidades e que tenham outro perfil para 

renovar, porque é preciso tirar esses corruptos de carteirinha 

que existe no Brasil. O vereador Ederson Dutra informou que a 

câmara de Naviraí não está filiada a União das Câmaras do 

estado, então solicitou ao presidente interino que está 
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representando a mesa hoje, para que faça essa filiação para 

poder cobrar o presidente da União das Câmaras com mais 

afinco. O Senhor presidente solicitou à Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária a fazer a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

Foi colocado em segunda e última discussão e votação com as 

emendas aprovadas e pareceres favoráveis, o Projeto de Lei n° 

11/2018 de autoria do Poder Executivo, que em súmula: Dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 

2019, e dá outras providências. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida colocou 

em votação nominalmente e solicitou para manifestar se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 11/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado em segunda e 

última discussão e votação, com emenda aditiva anteriormente 

aprovada, por nove votos favoráveis e três votos ausentes. 

 

Em primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

010/2018 de autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa; que 

em súmula: Altera a redação do art. 1º da Lei nº 2.104, de 11 de 

abril de 2018, que “Altera a denominação de rua constante na 

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

Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, favorável, 

com o relator Antonio Carlos Klein, presidente Josias de Carvalho 

e membro Ederson Dutra. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida colocou 

em votação nominalmente e solicitou para manifestar se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. 
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 10/2018 de 

autoria da Vereadora Rosângela Farias Sofa aprovado em 

primeira e única discussão e votação, por nove votos favoráveis 

e três votos ausentes. 

 

Em primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

015/2018 de autoria do Vereador Ederson Dutra; que em 

súmula: Altera denominação de rua constante na Planta Geral da 

Cidade de Naviraí-MS e dá outras providências. 

Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável, 

com presidente Josias de Carvalho e membros Ederson Dutra e 

Antonio Carlos Klein.  

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida colocou 

em votação nominalmente e solicitou para manifestar se é 

favorável ou contrário ao referido projeto. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei nº 15/2018 de 

autoria do Vereador Ederson Dutra aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por nove votos favoráveis e três 

votos ausentes. 

 

 

Em primeira e única discussão e votação o Projeto de Decreto 

Legislativo n° 6/2018 de autoria da Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella e outros edis; que em súmula: Concede Título de 

Cidadão Naviraiense ao Senhor Badih Abdul Rahman Salem e 

específica.  

Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação favorável, 

com relator Antonio Carlos Klein, presidente Josias de Carvalho 

e membro Ederson Dutra.  

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Klein falando que essa homenagem é justa e muito 

merecida pelo outorgado; e comentou que em seu outro mandato 

passou pela câmara um pedido seu de entrega de um título de 
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honra ao mérito ao Senhor Badih e a esposa D. Fátima, que 

recebeu in memoriam, porque já havia falecido quando foi 

entregue, e na época já havia reconhecido o trabalho que tinha na 

cidade, inclusive participando da primeira associação comercial 

de Naviraí, com trabalho efetivo no sentido de estar presente 

nas grandes decisões no município, com participação dele e da D. 

Fátima sempre muito presente nas ações do marido, então esse 

título é extremamente merecido e tem sua total aprovação e 

acredita que todos os vereadores também. Com a palavra a 

vereadora Maria Cristina Gradella falando que o Senhor Badih é 

um empresário que completa cinquenta anos de comércio em 

Naviraí, com a Casa Enxoval ainda aberta, resistindo bravamente 

a tanta modernidade, a tantos outros comércios que vieram após 

ele, e com toda dificuldade que enfrenta está aí, então é muito 

merecido esse título. 

O Senhor Presidente colocou em votação nominalmente e 

solicitou para manifestar se é favorável ou contrário ao referido 

projeto. 

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo 

n° 6/2018 de autoria da Vereadora Maria Cristina Tezolini 

Gradella e outros edis, aprovado em primeira e única discussão 

e votação, por nove votos favoráveis e três votos ausentes. 

 

 

Tribuna 

 

O Senhor Presidente convidou a vereadora Rosangela Farias Sofa 

que cumprimentou a todos e disse do seu contentamento, da sua 

satisfação em ver Naviraí se juntando mais uma vez para ajudar 

àqueles que tentam conquistar dentro de uma sociedade política 

que se encontra acuada e desafiada pelo trabalhador. Comentou 

do seu apoio e disse que está acompanhando o ato sobre o ato 

dentro da cidade e nos pontos onde estão parados os 
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caminhoneiros, e acredita que isso irá servir para muita coisa. 

Primeiramente é para os políticos verem que vale a pena enxergar 

o trabalhador porque é ele que desenvolve esse país. Segundo é 

para saber que não se investiu nada em lugar nenhum, se gastou 

dinheiro, levou embora na mala, na meia, na cueca, mas não 

desenvolveu o país como era o proposito. Não se desenvolveu no 

transporte fluvial, muito menos no transporte ferroviário e 

estamos dependendo hoje exclusivamente do transporte 

rodoviário, e como disse Ulisses Guimarães “A Nação quer mudar, 
a Nação deve mudar, a Nação vai mudar se nós quisermos.”  Então 

essa história que hoje vivemos nos desafia para grandes avanços. 

Nós consagraremos êxito se nos unir, mas seremos repudiados se 

nós nos desertamos. Agradeceu a Associação Comercial, a 

população de Naviraí que está somando dia após dia e acredita 

que teremos êxito e vitória. Falou que teve o pedido do vereador 

Júnior do PT ao governador do estado, que será assinado por 

todos os vereadores, pensando no país, agindo no município e 

pedindo pelo estado, porque esse é o papel enquanto políticos, 

pessoas e cidadãos que querem viver cada dia melhor, 

conquistando o direito a uma qualidade de vida, e que não 

podemos de maneira nenhuma pensar com mediocridade, assim 

como algumas pessoas estão dizendo que os empresários estão 

apoiando os caminhoneiros porque estão ganhando alguma coisa, é 

preciso pensar com grandeza, porque se os caminhoneiros 

conseguir derrubar taxas e economizar na gasolina, todos terão 

mais dinheiro para comprar outras coisas, então não estamos 

lutando só pelos caminhoneiros ou querendo tirar vantagens 

enquanto empresários, mas garantir qualidade de vida, por isso é 

preciso que todos se unam nesse momento. Finalizando mandou 

um forte abraço a todos que estão parados em frente ao C. Vale, 

na estrada do Caiuá, no pátio do pesadão e em frente à usina, e 

espera que continuem firmes, porque estará junto e pede à 
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Naviraí adesão ao manifesto, porque esse manifesto é dos 

naviraienses, dos mato-grossenses e dos brasileiros.  

 

O Senhor Presidente convidou o vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior que cumprimentou o Excelentíssimo Senhor 

Presidente Josias de Carvalho, excelentíssimos vereadores, 

excelentíssimas vereadoras, público presente, ouvintes, e falou 

que iria ser breve porque a pauta mais importante que tinha para 

falar neste dia, foi falado através da indicação nº 40 endereçado 

ao governador do estado, pedindo a redução da alíquota do ICMS 

para os combustíveis de 17% para 12%, só que para as falas que 

foram realizadas durante a discussão entendeu por bem tentar 

fazer disto um movimento, porque as classes políticas, as 

câmaras municipais do estado de Mato Grosso do Sul precisa se 

manifestar, porque essa manifestação que acontece nos últimos 

dias e que começou com os caminhoneiros, não é mais exclusiva 

desta categoria, hoje se tornou uma mobilização de toda 

sociedade civil organizada, porque as pautas são semelhantes, os 

interesses, as intenções e as reivindicações atingem toda nossa 

população e essa é uma delas sem dúvidas, a redução da alíquota 

do ICMS do nosso estado que tem o valor do ICMS que é um dos 

mais caros do país, que penaliza não só os caminhoneiros que 

estão parados na rodovia, mas penaliza a todo setor produtivo do 

nosso estado, principalmente os pequenos comerciantes, o 

comércio varejista do nosso estado e à população de um modo 

geral, então temos que nos mobilizar nesse sentido para 

encaminhar para todas as câmaras municipais, através de e-mail, 

através dos vereadores, através de grupos, enfim tem que fazer 

essa mobilização, seja através da União das Câmaras, seja 

através de cada câmara individualmente, mas que todos os 

vereadores do Mato Grosso do Sul faça dessa pauta uma 

mobilização de toda classe política do nosso estado, forçando 

assim os representantes do nosso estado na assembleia 
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legislativa, os representantes na câmara federal e no senado e 

principalmente o chefe do executivo, o governador do estado. 

Aproveitou para parabenizar a luta dos servidores públicos 

municipais, servidores administrativos da educação, porque é de 

conhecimento público que há quase um ano vem lutando por esta 

categoria na questão da isonomia da carga horária praticada, 

porque tem um grupo fazendo seis horas diárias e outro grupo 

fazendo oito horas diárias. Entenderam naquele momento que 

precisava ter isonomia, todos os pareceres que solicitou da 

câmara, da prefeitura municipal, da assessoria jurídica do 

sindicato e da FETEMS apontaram nesse sentido, que a luta 

dessa categoria era justa; e por fim, decidiu-se o ingresso com 

um mandado de segurança que obteve na tarde de ontem uma 

liminar, então hoje a decisão está consolidada em sede de medida 

cautelar para que a prefeitura estabeleça a carga horária de seis 

horas para todo administrativo das escolas e das creches do 

nosso município, agente de serviço escolar, cozinheiras escolares, 

secretária escolar, enfim toda parte administrativa que contribui 

diretamente com a qualidade do ensino e da educação das nossas 

crianças, teve uma vitória, então quer parabenizar a resistência, 

a luta dessas categorias e o apoio que teve do Sindicato 

Municipal dos Trabalhadores em Educação de Naviraí na pessoa 

da professora Antônia. Desejou a todos uma boa semana e disse 

que continua firme apoiando todas mobilizações que estão 

acontecendo em todo país, principalmente em nosso município, 

podem contar com ele, porque fará disso uma pauta da sociedade 

Naviraiense, de toda sociedade de MS e de toda sociedade 

brasileira. 

 

O Senhor Presidente convidou o Vereador Antonio Carlos Klein 

que cumprimentou os presentes, e informou que fez uma 

indicação para revitalização do balneário municipal e em uma 

conversa com o prefeito na sexta-feira passada e ontem com a 
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gerente de obras, afirmaram que será revitalizado, para que 

durante o inverno façam melhorias e no verão a população possa 

ter um local aprazível para ter os seus momentos de lazer. Mas 

em relação a situação atual que vivemos no Brasil e em Naviraí, 

temos o movimento feito pelos caminhoneiros e que foi apoiado 

de forma bastante clara, bastante concisa e direta pela 

Associação Comercial, e com certeza a classe política de Naviraí 

também está de mãos dadas com o movimento dos caminhoneiros 

em razão da importância do movimento. Nós vivemos no Brasil 

uma situação bastante difícil há muito tempo, onde a corrupção 

tomou conta das visões políticas e das manifestações da grande 

maioria dos políticos, mas ainda temos no Brasil bons políticos, 

pessoas que estão exercendo o mandato de forma correta, 

honesta, trabalhando pela população brasileira, mas infelizmente 

é a minoria, porque a maioria dos políticos que estão hoje em 

Brasília e em vários estados do Brasil em todos os segmentos são 

políticos corruptos que não olham pelo povo, só olham para os 

seus interesses pessoais para arrecadar dinheiro e guardar em 

malas e mandar para o exterior. A Operação Lava Jato veio 

mostrar esta face da classe política corrupta, desonesta e que 

rouba o Brasil. E esse movimento dos caminhoneiros neste 

momento, veio para que à população acorde e vá para as ruas no 

sentido de dar um basta no que vem acontecendo; e todas as 

pessoas que exercem mandatos e tem o pensamento da ética na 

política, da honestidade na política e querem um Brasil melhor 

para todos, tem que dar as mãos ao movimento dos 

caminhoneiros, à Associação Comercial para que esse movimento 

não vire em nada, porque o governo sinalizou que não quer 

resolver a situação, a proposta de redução de quarenta e seis 

centavos o litro diesel durante dois meses e depois voltar a ter 

aumentos mensais e que a compensação desse dinheiro que 

arrecadaria terá que sair de novos impostos que vão criar, vai 

acabar sobrando para o brasileiro que trabalha no dia a dia. 
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Então parabeniza os comerciantes que estão ali lutando para a 

redução dos impostos, porque isso vai fazer com que reduza 

também o valor do produto que é colocado nas prateleiras do 

mercado e das lojas para a população comprar. É preciso que haja 

união dos caminhoneiros, dos comerciantes, do povo brasileiro 

pra que haja realmente uma força grande no sentido de que o 

governo mude a forma de gerir o país, que o governo estadual 

mude a forma de gerir o estado e a forma de arrecadar. Então 

afirmou que é solidário aos caminhoneiros, a Associação 

Comercial, aos políticos honestos que ainda existe no Brasil e 

querem a mudança; e aproveitou para falar que esse ano tem 

eleições em outubro e é a hora do povo mostrar nas urnas que 

não quer mais esses políticos corruptos que estão lá, porque terá 

vários candidatos bons que podem mudar o Brasil, então é hora 

de analisar, ser direto e votar com razão, com ética e 

honestidade, buscando colocar no governo seja no município, no 

estado e no Brasil, pessoas que realmente pense na população, 

chega de corrupção no Brasil. 

 

Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus o Senhor 

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

secretária, lavrou presente ata que vai por mim e o Presidente 

assinado. 

 

SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos vinte e nove dias do 

mês de maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 Maria Cristina Tezolini Gradella 

        1ª Secretária 

 

 Josias de Carvalho  

        Presidente 
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