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SECRETARIA 

 

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/06/2018. 

 

 

Aos doze dias do mês de junho 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 12ª Sessão Ordinária do 

dia 24 de abril de 2018 e a ata da 13ª Sessão Ordinária do dia 

02 de maio de 2018 se encontram a disposição na secretaria 

desta casa. Foi lida a solicitação do Senhor Cezar Moura, 

Superintendente Estadual de Pesca e Aquicultura para fazer uso 

da tribuna. O Senhor Presidente autorizou a solicitação. 

 

O Senhor Cezar Moura, Superintendente Estadual de Pesca e 

Aquicultura cumprimentou o Senhor Presidente e demais 

vereadores e vereadoras, falando que é com prazer que vem a 

essa tribuna falar um pouco do seu trabalho em Naviraí já que 

está vindo muitas vezes ao município visitando e trazendo as boas 

novas do seu trabalho. Hoje está aqui a convite do serviço público 

federal, ministério do meio ambiente, instituto Chico Mendes da 

Conservação da Biodiversidade, área de proteção ambiental das 
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ilhas e várzeas do Rio Paraná, o Parque Nacional da Ilha Grande. 

Acolheu o edital de chamamento público na pasta federal e 

estará representando o nosso estado às treze horas e trinta 

minutos na Universidade Federal instalada neste município, onde 

vai participar do Conselho eletivo para o próximo biênio. Conselho 

importante que não trata só da biodiversidade, mas também das 

questões de fomento para o nosso município, e quando diz para o 

nosso município, pede a vênia a todos os vereadores e moradores 

no sentido de que já tomou Naviraí como sua segunda casa; e aqui 

está sempre trabalhando em prol não só da pasta da piscicultura, 

mas também em outros fomentos de industrialização. Passou pela 

prefeitura a pouco, em reunião com o prefeito e demais 

secretários, e o Fernando que o acompanha neste dia no intuito 

de fazer a colaboração e a participação da pasta federal no 

sentido de trazer empresas com aporte financeiro não só do 

governo federal, mas também iniciativa privada para Naviraí. E 

nesse intuito pediu a fala para que pudesse explicitar e publicizar 

um pouco mais do seu trabalho. Falou que está Coordenador 

Federal da Superintendência Federal de Pesca e Agricultura da 

Secretária Especial da Presidência da República, hoje 

representando aqui o governo federal e fica até quinta-feira na 

reunião da usina o qual foi convidado como participante. Informou 

que logo que veio fazer um trabalho aqui em Naviraí consultou 

vários piscicultores, e informou que a Copasul está instalando um 

centro de piscicultura em Naviraí, onde já foi contratado um 

engenheiro de pesca e agricultura com projetos aprovados na 

Angola, na África, em outros países e hoje trabalha no município 

para fazer um diagnóstico, e ele está encantado porque tem uma 

área ambiental muito grande a ser trabalhada e respeitando a 

proporção, a maior do Brasil. Então ele gostaria de contar com a 

participação de todos os vereadores e vereadoras neste novo 

passo e nessa nova etapa do seu trabalho. Assim como foi feito 

com a diretoria da Copasul, com o Gervásio e com o Nelson 
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Antonini, já está em diagnóstico para a instalação da Copasul na 

piscicultura, trouxe também a Empresa Deagri, que deve passar 

por essa casa por esses dias, já foi o termo de doação e já foi 

aprovado no Banco do Brasil o aporte de mais de dois milhões e 

oitocentos mil reais para a instalação da fábrica de ração nos 

próximos dias, com geração de mais de trinta empregos diretos, 

fora indiretos. Tem também a Belo Alimentos que hoje já usa o 

SIF da COOPISC – cooperativa de Mundo Novo que já está 

embalando peixes, vai comprar os peixes dos produtores e deve 

fazer a comercialização em breve. Tem outras empresas que 

estão fazendo aporte como a Copacol que estava indo para Três 

Lagoas e conseguimos vender a ideia para eles conhecerem as 

potencialidades da região de Naviraí, e eles devem fazer isso em 

breve. Enfim agradeceu pelo espaço cedido e conclamou aos 

vereadores e vereadoras para que usem o seu gabinete em Campo 

Grande e o gabinete em Brasília para suas demandas sempre que 

possível e que precisarem, porque acredita que nada resiste a 

força de um bom trabalho, é preciso despartidarizar as ações e 

fazer com que elas aconteçam, para fazer a diferença na ponta, 

que é no pescador, no criador do peixe, na senhora, no senhor, 

das pessoas que precisam de emprego; então a geração de 

emprego começa na instalação dessas empresas que estão 

trazendo para cá e sabe o quanto é necessário ter um emprego e 

ter a sua geração de renda no final do mês. Então é esse trabalho 

que tem feito com o governo federal e está fazendo em Naviraí e 

mais uma vez pede a parceria desta casa de leis, assim como já 

tem a parceria da prefeitura, espera contar com a parceria dos 

vereadores.  

 

Apresentação dos Projetos 

Projeto de Lei nº 021/2018 de autoria das Vereadoras Lourdes 

Elerbrock e Rosangela Farias Sofa; que em súmula: Institui no 

Calendário Oficial do Município de Naviraí a Semana Municipal de 
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Informação e Divulgação da Saúde do Homem e dá outras 

providências. Com a palavra a vereadora Lourdes Elerbrock, que 

fez a justificativa do falando que esse projeto visa instituir no 

Calendário Oficial do Município de Naviraí a "Semana Municipal 

de Informação e Divulgação da Saúde do Homem", a ser 

comemorada anualmente, na semana que antecede o Dia dos Pais, 

no mês de agosto. A Portaria nº 1.944 de 27 de agosto de 2009, 

institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que ressalta 

indiscutivelmente, a necessidade de organizar uma rede de 

atenção à saúde que garanta uma atuação eficaz em todas as 

esferas do Estado, com isso a Semana Municipal de Informação e 

Divulgação da Saúde do Homem, executará um importante papel 

na exposição de tal assunto a toda a população. Dados de 

pesquisas realizadas no ano de 2011, revelam que as doenças 

cardíacas, do aparelho circulatório, neoplasias (Câncer do pênis e 

da próstata), doenças do aparelho respiratório, diabetes, 

colesterol, pressão alta foram as principais causas de morte 

entre os homens. Contudo complicações deste gênero poderiam 

ser evitadas se os homens realizassem medidas de prevenção 

primárias. Em cada três mortes de pessoas adultas, duas são de 

homens. Eles vivem, em média, sete anos a menos que as 

mulheres. Entendemos que esses agravos são problema de saúde 

pública e que para baixar este número seria preciso fazer uma 

mudança na mentalidade masculina, para apostar na prevenção. 

Existe uma necessidade de atenção maior à Saúde do Homem, 

pois atualmente já temos as políticas e Campanhas de atenção à 

saúde da criança, da mulher, do idoso, mas para o homem adulto, 

na faixa etária de 20 a 59 anos, ainda não há nada especificado. 

Portanto, a propositura de ações a serem desenvolvidas na 

Semana Municipal de Informação e Divulgação da Saúde do 

Homem, tem por objetivo promover uma mudança cultural, e 

assim incentivar a população masculina a procurar os serviços de 
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saúde, não ter vergonha, para conseguir diagnósticos precoces, e 

evitar agravos de doenças e facilitar o tratamento. Além disso, 

as ações educativas, e as palestras sobre os cuidados com a 

saúde do homem serão desenvolvidas com as parcerias a serem 

realizadas. Em face da relevância da presente propositura, cujo 

objetivo é conscientizar as pessoas, melhorar a qualidade de 

vida, e reduzir os altos índices de doenças e mortandade na 

população masculina. Desta forma, solicitamos a colaboração e o 

apoio dos nobres Vereadores desta Casa para aprovação deste 

importante Projeto de Lei, que é de relevante interesse público e 

social. Com a palavra a vereadora Rosangela Sofa que 

cumprimentou a todos e parabenizou a vereadora Lourdes pelo 

projeto e falou que fica muito feliz em saber que teremos uma 

semana voltada para a saúde do homem, porque a mulher lutou 

tanto pelos seus direitos que vem conquistando, e os homens 

ficaram à mercê, tem apenas a campanha nacional do novembro 

azul que é voltado a eles, mas é muito pouco, então é preciso dar 

mais atenção aos homens. 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 Vereador Josias de 

Carvalho; que em súmula: Revoga a Lei nº 1.976/2016. Dispõe 

sobre a autorização, comercialização, propaganda e consumo de 

bebida alcoólica em eventos esportivos nos estádios de futebol e 

arenas esportivas localizadas no município de Naviraí e dá outras 

providências. Com a palavra o vereador Josias que cumprimentou 

a todos e relembrou que ele e os vereadores Júnior e Klein 

votaram contra esse projeto que autoriza a venda de bebidas 

alcoólicas nas imediações do campo de futebol, onde o vereador 

Júnior fez um levantamento e falou que a violência nos campos de 

futebol diminuiu em oitenta e cinco por cento depois que proibiu 
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a venda de bebidas alcoólicas; na ocasião lutou contra, mas a 

maioria aprovou, mas diante desse projeto de lei está pedindo a 

revogação e solicita o apoio dos demais vereadores. 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 087/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Maria Telma de Oliveira Minari, 

Gerente de Assistência Social, requerendo que sejam prestadas 

as seguintes informações, referentes ao Centro de Convivência 

do Idoso - CCI, Maria do Céu Silva de Souza: 1. Qual o espaço 

destinado a execução de atividades no Centro de Convivência do 

Idoso - CCI; 2. Quantos idosos estão inscritos para participar 

das atividades e se existe um número limite de inscritos; 3. 

Quais as modalidades de atendimento que o mesmo oferece aos 

idosos, e quais os horários em que são realizados; 4. Quais as 

outras formas de assistência, além das atividades recreativas, 

que estes recebem do órgão; 5. Qual o regulamento estabelecido 

para que os idosos tenham o direito de frequentar as referidas 

atividades; 6. No ano de 2017, qual o orçamento/investimento 

efetuado para contemplar as ações que venham ao encontro dos 

interesses desse grupo; 7. Em 2018, qual o planejamento que foi 

feito pela gerência de assistência social, visando oferecer 

atividades que contemplem os anseios do grupo mencionado; 8. 

Existe diferença relacionada à fonte de renda (per capita) do 

idoso, ou algum critério que possam impedir os mesmos de 
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participar das atividades oferecidas. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora falando 

que está fazendo esse requerimento para poder reportar a uma 

pequena condição que está acontecendo na cidade, mas acredita 

que acontece em todo Brasil, porque é uma lei nacional. E é 

importante ressaltar que se trata de um grupo que necessita de 

toda a atenção dos órgãos públicos, da sociedade, e da família em 

geral, pois a velhice é um momento muito especial, uma etapa 

onde o cidadão precisa continuar tendo uma vida digna, decente, 

sem separação, sem ficarem trancafiados, sem serem colocados 

em um casulo. Precisamos despertar o interesse para que as 

pessoas convivam mutuamente e se aproximem num ambiente 

saudável, e que possam participar de todas as atividades 

relacionadas à cultura, ao desporto e ao lazer, dentro da vida 

pública do município e do Estado. Ademais, entendo que, como 

parlamentar escolhida para representar a sociedade, é meu 

dever acompanhar a satisfação dos munícipes com as ações que 

são promovidas pelo executivo municipal, que visem a promoção 

das garantias de acessibilidade e desenvolvimento mental, físico, 

e sensorial de todo cidadão. Atividades recreativas devem ser 

oferecidas a todos que desejarem, e os idosos, que participam 

desse centro de convivência, não podem ser envolvidos em 

situação de desunião. Então o que está querendo é que a partir da 

resposta que a gerente da assistência social passar, irá fazer 

outro requerimento, mandar para assembleia legislativa, para 

senador e pedir para que mudem dentro da lei ou que faça uma 

emenda, para que não coloquem mais os idosos em tratamento 

diferenciado, seja pobre ou rico, mas que tenha o direito de 

fazer parte das atividades do centro de convivência. Com a 

palavra a vereadora Lourdes que parabenizou pelo requerimento 

e disse que realmente é um contra senso porque o mais humilde 

pode e o que tem um pouco mais não pode, sendo que são todos 

idosos, então todos os vereadores deveria assinar esse 
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requerimento para dar mais força para que isso possa ser 

modificado. Falou ainda que está igual a lei da assistência social, 

porque se a pessoa tiver casa própria, uma televisão, uma 

geladeira não pode receber nenhum benefício, sem importar se 

estiver desempregado ou passando fome, isso é uma incoerência, 

então é preciso tentar mudar daqui para ver se conseguem mudar 

algumas coisas. Com a palavra o vereador Claudio Cezar que 

cumprimentou a todos, parabenizou a autora do requerimento e 

comentou que esteve na assistência social juntamente com a 

vereadora, sendo bem recebidos pela Ana e toda equipe, e 

informou que não é a assistência social daqui do município que não 

pode aceitar as pessoas que tem um poder aquisitivo melhor no 

programa, é uma lei federal, e como são vereadores, podem 

cobrar dos deputados e senadores para que façam emendas na lei 

em Brasília, para que ocorra essa integração de todos os idosos, 

não só de quem tem menos, porque aquele que tem um pouco a 

mais não quer assistencialismo, quer apenas se divertir com os 

outros, então gostaria muito de assinar esse requerimento para 

que juntos possam tentar dar uma vida igual para todos. Com a 

palavra o vereador Júnior do PT que cumprimentou a todos e 

parabenizou a vereadora pela preocupação e principalmente pelo 

caminho adotado, porque é preciso cada vez mais cobrar e 

entender que os nossos representantes tanto da assembleia 

legislativa, quanto na câmara federal precisam ir muito além das 

emendas parlamentares, entende que as emendas são uma parte 

importante do mandato, mas é a parte fácil, basta um ofício, uma 

indicação, uma conversa com o vereador, com o prefeito para 

saber as necessidades e indicar. O trabalho de um deputado 

federal, de um senador vai muito além das emendas, vai na 

correção de distorções legais, vai na criação de projetos de leis 

que realmente venham a beneficiar a população, muito além do 

valor das emendas. Então pode contar com seu apoio nesse pleito 

para fazer essa cobrança aos representantes, para colocar de 
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forma clara o papel dos representantes estaduais e federais, 

assim como o dos vereadores de alterar a legislação que 

beneficia a população, os deputados federais e senadores 

precisam estar atentos a isso também. Representação é 

importante, as emendas são importantes, mas é fundamental ter 

uma discussão de base legal, de alterações de leis para poder de 

fato beneficiar a coletividade. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara parabenizando a vereadora pelo excelente 

requerimento e registrar o empenho do deputado Geraldo 

Rezende na construção do espaço que é um dos melhores do 

estado e pela atuação da assistência, porque os idosos são bem 

assistidos desde a época da D. Iolanda que criou, depois com o 

trabalho da Cleci, sendo mantido com o Zelmo, com o Léo, e 

acredita que o segredo do sucesso é que a equipe é a mesma há 

vários anos, onde propõem muitas atividades aos idosos. Então 

registra seu agradecimento à equipe da assistência social, que é 

um setor que está dando certo e que cuida muito bem dos jovens 

da terceira idade. O Senhor Presidente colocou em votação e 

perguntou aos vereadores se todos gostariam de assinar o 

referido requerimento, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 043/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior; expediente 

endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de 

Macedo, com providências para a Senhora Claudia Ayako Taira 

Medeiros, Gerente de Receita, indicando que seja feito estudo 

de viabilidade, para efetuar desconto de 30% no Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis comerciais. O Senhor 

Presidente solicitou ao Secretário que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 044/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

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

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração e 

para Senhora Claudia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, 

indicando que seja elaborado e implantado o "Programa IPTU 

Verde" em Naviraí, visando descontos na cobrança do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com a palavra o vereador 

autor, falando da importância de uma atenção especial aos 

valores que estão sendo cobrados de IPTU no nosso município; 

comentando também de um vídeo que assistiu nas redes sociais, 

de um colega profissional advogado, especialista em direito 

tributário, que atua fortemente nesta área em Dourados, falando 

justamente da atualização que teve recentemente nos anos 

anteriores da planta genérica dos municípios. Aqui não foi 

diferente, tivemos isso em 2013, além disso, o aumento também 

de algumas alíquotas do estado, e quando teve essa revisão da 

planta genérica é preciso observar se essa revisão foi feita de 

forma criteriosa e se foi feito um amplo estudo a respeito da 

situação, para poder de fato atualizar essa planta de forma que 

esteja compatível com a realidade, porque um dos motivadores 

destas duas indicações e da indicação que fez na semana passada, 

é justamente o grande anseio dos comerciantes, que talvez seja a 

categoria mais impactada pelo aumento do IPTU, teve situações 

que o IPTU aumentou de trezentos a quatrocentos por cento 

inviabilizando muitas vezes, porque os comerciantes falam que 

trabalham a metade do mês para poder pagar imposto e nisso 

também está incluído o IPTU. Como legislador municipal, o que se 

pode fazer é provocar o debate em nível estadual e federal, mas 

também provocar o debate em nível municipal porque tem os 

impostos que é de competência do município, como o IPTU, ISS, 

que também causam impacto ao setor produtivo no município e 

consequentemente na população de um modo geral. Por isso o 

pedido da redução do IPTU na indicação encabeçada pelo 

vereador Bugão Construtor e no seu pedido também da 
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implantação do "Programa IPTU Verde", porque tem 

acompanhado uma grande inadimplência, devido esse aumento 

exacerbado que houve em determinados casos, praticamente 

inviabilizando muita gente de pagar o IPTU, e prova disso foi o 

REFIS do ano passado que não teve a adesão sequer do número 

que era esperado, e mesmo sabendo que o prefeito faria apenas 

um único REFIS em seu mandato, acredita que é preciso fazer 

outro. Um aparte do vereador Simon falando que o vereador 

tocou num assunto que é fundamental para a receita do município, 

que é arrecadação do IPTU. E quando fala de REFIS é preciso 

ser feito novamente, mas com estudo e planejamento, porque 

quando foi feito o ano passado teve muita dificuldade, porque a 

data não foi propícia e teve que prolongar para que as pessoas 

pudessem aderir. Então tem que ser feito de uma forma para que 

possa facilitar o pagamento, porque ninguém quer ficar 

inadimplente. O vereador Júnior do PT agradeceu e disse que 

nesse sentido o REFIS abate juros e multas, mas o valor principal 

permanece e é uma facilitação aos cofres públicos para poder 

arrecadar. Falou que o IPTU verde não é uma iniciativa exclusiva, 

porque tem alguns municípios que já implantaram; o IPTU verde é 

como um incentivo, tendo atitudes que tornam o ambiente 

ecologicamente mais saudável, como fazer a captação de água das 

chuvas, diminuindo o processo das enxurradas e alagamentos no 

município, então se tiver essas atitudes, o próprio morador vai 

fazer questão de documentar isso, porque tem lugares que chega 

a ter desconto de cem por cento do IPTU com atitude 

sustentável que beneficia o cidadão e a coletividade. Essa é ainda 

uma iniciativa nova, sendo implantada em algumas cidades como, 

Araraquara, São Vicente, Guarulhos, Curitiba, Maringá e Manaus, 

e estão obtendo resultados positivos com isso, diminui a carga 

tributária do cidadão, incentiva as boas práticas ambientais e 

diminui os danos causados pela chuva para toda coletividade. O 
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Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 045/2018 de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Klein; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, indicando que o Prefeito Municipal 

realize reuniões mensais com as Associações de Bairro da cidade 

com a finalidade de aproximar a administração municipal da 

população para um efetivo governo para o povo, com o povo. Com a 

palavra o vereador autor, cumprimentou a todos e falou que fez 

essa indicação para que o prefeito se reúna mensalmente com as 

Associações de Bairro do município, seguindo o exemplo que o ex 

prefeito Zelmo de Brida fazia na administração dele, onde todos 

os presidentes levavam as reivindicações do seu bairro. Essa 

participação é importante porque são eles que sabem o que 

realmente está acontecendo no bairro, e essas associações 

existem justamente para isso, para representar diretamente 

cada um dos moradores do bairro. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara parabenizando o vereador Klein, falando que essa é a 

melhor indicação de todo o tempo na câmara, mas também uma 

vergonha ter que cobrar isso de um prefeito através de uma 

indicação, para que ele se reúna com a população, ou que visite os 

bairros, o hospital, os postos, para saber realmente o que está 

acontecendo; então essa indicação, é como um tapa na cara do 

prefeito e espera que ele acorde e resolva fazer um governo para 

todos. O vereador Klein falou que na verdade os vereadores 

estão aqui com o intuito de fiscalizar, legislar e auxiliar na 

administração e quando vê alguma coisa nos procedimentos do 

prefeito, da administração de como poderia andar, faz as 

sugestões. Então espera que o prefeito ouça, porque é de 

interesse do próprio prefeito em se popularizar e estar presente 

na vida das pessoas, como também de interesse da população em 

ter esse acesso ao prefeito. Disse que se lembra que o ex 
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prefeito Zelmo era carrancudo, mas tinha essa humildade de 

abrir as portas do gabinete dele uma vez por mês para ouvir as 

associações. Um aparte do vereador Ederson que cumprimentou e 

disse que espera que o prefeito atenda essa indicação para que 

ele vá de encontro aos anseios da população, porque do mesmo 

jeito que ele gosta de se reunir com a elite em sua chácara, 

tirando fotos, cheio de alegria, ele quer ver também essa alegria 

nos bairros, juntamente com os vereadores acompanhando nessa 

caminhada para que ele possa ver o que realmente anda 

acontecendo. O vereador Klein falou que quer conversar 

pessoalmente com o prefeito e espera que ele estabeleça uma 

data para manter esse contato com as associações de bairro e 

que seja feito com a presença dos vereadores para ouvir as 

reivindicações e as necessidades. Um aparte do vereador Simon 

falando que em março do ano passado entrou com uma indicação 

para que fosse feito um estudo para que através das associações, 

tivesse uma maneira de fomentar, como uma ajuda de custo para 

no mínimo adequar documentações dos bairros, porque tem bairro 

que não tem os documentos necessários, mas a resposta não veio 

até hoje. Então espera que essa indicação venha pelo menos a 

resposta. O vereador Klein disse que desde o seu primeiro 

mandato se colocou a disposição das associações para regularizar 

a documentação, algumas delas como o Jardim Paraíso fez as 

atas, Harry Amorim Costa já estava regularizado, mas orientou 

algumas coisas junto à receita, em várias associações ajudou a 

fazer os estatutos, então é possível fazer porque o custo é quase 

inexistente, mas no momento a população precisa do carinho do 

prefeito no sentido de estar junto com ela. Um aparte do 

vereador Josias de Carvalho falando da importância desse pedido 

porque o governo tem que ser participativo, mas não intitulando 

como foi dito, como um tapa na cara, mesmo sabendo que foi 

falado como uma metáfora, mas é estranho, porque dá a 

impressão que tudo é na base da pancada. Mas enfim essa casa 
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de leis já tentou fazer as reuniões nos bairros, mas parou porque 

a participação foi pouca, e na prefeitura sempre tem um 

presidente de bairro para falar com o prefeito, então essa 

reunião servirá para reforçar a reciprocidade entre governo e 

população. Um aparte da vereadora Rosangela falando da 

importância da indicação e que sempre haverá tempo pra tudo, e 

sem defender o prefeito e nenhum vereador, falou que se o 

prefeito ainda não foi nos bairros ele deve ter o motivo dele e 

vai ter que falar para a população porque não foi e a população vai 

entender. E como ela anda muito pelos bairros, escuta muitas 

pessoas reclamando de vereadores, porque ajudaram os 

vereadores fazendo campanha e eles não voltaram nem para 

agradecer o voto que ganhou. Mas não se cansa de pedir 

desculpas, porque na verdade não conseguem voltar em todos os 

lugares por onde passaram, todos sabem que a cidade é grande. 

Então não é só o prefeito que precisa visitar os bairros, mas os 

vereadores também, inclusive ela, é preciso ver as demandas e 

atender, porque foi pra isso que foram eleitos, para atender e 

estar junto ao povo. Falou ainda que está rodando pela cidade 

uma foto sua, juntamente com o prefeito e alguns vereadores que 

foi tirada com o cantor Almir Sater, onde eles foram recebê-lo e 

o acompanhar, assim como foi feito com os outros que vieram 

para cantar, porque entende que como representante do povo 

tem que estar onde o povo está, e se estavam festando tem que 

estar na festa. O vereador Klein disse que a finalidade da 

indicação é que o prefeito abra o gabinete para a população ir até 

lá, seguindo o exemplo do Zelmo que fazia isso mensalmente com 

as associações dos bairros e que resolvia muitas questões. O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 
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O primeiro secretário pediu para registrar a presença do 

Sargento Claudemir do DOF, que estará ocupando o cargo na 

Polícia Ambiental de Amambaí. 

 

Moção de Congratulação n° 007/2018 de autoria da Vereadora 

Rosângela Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Reinaldo Azambuja Silva, Governador do Estado de Mato 

Grosso do Sul e ao Excelentíssimo Senhor Athayde Nery de 

Freitas Júnior, Secretário de Estado de Cultura e Cidadania - 

SECC, apresentando nossas congratulações em reconhecimento 

pela oportunidade de propiciar a vinda do ícone da música 

brasileira, o cantor Almir Sater, e dessa forma abrilhantar mais 

uma edição da Festa Junina de Naviraí - FEJUNAV, que 

aconteceu nos dias 09, 10 e 11 de junho do corrente ano. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Marcio Scarlassara registrando a importância do 

deputado Onevan de Matos que esteve reunido com o governador 

para trazer esse show, então fica o respeito e a admiração 

porque ele foi fundamental para acontecer esse evento em 

Naviraí. Um aparte do vereador Ederson Dutra agradecendo ao 

deputado Onevan de Matos, e informou que o show não foi de 

graça, foi pago pelo imposto do estado, um show caro, que o 

governo do estado faz aquela velha campanha de pão e circo, mas 

a festa foi boa, teve mais de sete mil participantes, então 

parabeniza aos organizadores, onde as entidades arrecadaram 

bem e foi uma festa de paz. Pela liderança a vereadora Rosangela 

Sofa falou que a população sabe da participação do deputado 

Onevan de Matos que sempre está lutando por Naviraí e por 

todos, informando ainda que foi feita licitação no ano passado 

com um preço viável para que o cantor Almir Sater fizesse show 

em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, devido um projeto 

feito para a comemoração de quarenta anos do Estado. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 
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Moção de Pesar n° 012/2018 de autoria do Vereador Eurides 

Rodrigues e outros Edis; expediente endereçado aos familiares 

do senhor José Ribeiro Arrua, apresentando nossas sinceras 

condolências pelo seu falecimento, ocorrido no dia 08 de junho do 

corrente ano, e esta Casa não poderia deixar de se manifestar, 

expressando o mais profundo pesar, respeito e apoio aos 

familiares e amigos. Pedimos para que Deus, com sua imensa 

sabedoria e misericórdia, conforte os enlutados e que a paz, o 

consolo e a força da fé prevaleçam no meio de todos, nesse 

momento de dor e de saudade. O senhor José Ribeiro Arrua 

tinha 51 e partiu deixando 4 filhos. Era filho do Senhor Cristono 

Arrua e da dona Angela Cristina Ribeiro e tinha mais sete irmão, 

entre eles o senhor Paulo Ribeiro Arrua (o B.A. da radio Karanda) 

e o senhor Cristenes Ribeiro Arrua (o conhecido Tenes). O 

Senhor Presidente solicitou ao Secretário que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, 

cumprimentando a todos e comentou que esteve na Agraer em 

Campo Grande, tendo a honra de receber os equipamentos para 

agricultura familiar do Município de Naviraí, que foram 

contemplados com dois tratores, duas grades aradoras, duas 

grades niveladoras, dois distribuidores de calcário, dois 

rotoencanteirador e duas conchas traseiras, tudo isso será um 

ganho muito importante na produção de hortaliças e irá facilitar 

o trabalho da agricultura familiar; desde já agradece aos 

deputados federais, senadores que fizeram o possível para a 

chegada desses equipamentos para o Mato Grosso do Sul, 

especialmente para Naviraí, agradecendo ainda o governador 
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Reinaldo, porque tem a contrapartida do governo do estado. Falou 

que os vereadores lutam pela melhoria da qualidade da saúde, da 

educação, da segurança pública, mas também pelo lazer porque o 

ser humano precisa de diversão, aproveitando para falar da 

Fejunavi que foi um sucesso nos três dias de festa, um evento 

muito bem organizado voltado para a família, onde não poderia 

deixar de parabenizar a superintendente da Cultura Carol Touro 

e à gerente de educação Fátima Liutti, que estiveram à frente 

deste evento. E comentou que no mês de julho acontecerá o 

encontro de carros antigos, mais um evento também realizado 

através da gerência de cultura. Falou ainda da inauguração da 

Usina Rio Amambaí, com a geração de mil e cem empregos diretos 

e indiretos a princípio, então é preciso agradecer a Deus pela 

geração desses empregos e torcer para que seja um novo começo 

e que as pessoas voltem a acreditar no município de Naviraí, 

porque como vereador ele fica muito feliz com esses novos 

empreendimentos que estão chegando, assim também como daqui 

uns dias será a inauguração do frigorífico Caiuá que vai gerar em 

torno de cento e vinte empregos direto, e tudo isso é muito 

gratificante. Então só pede a Deus que abençoe Naviraí e que 

traga cada vez mais empregos para essa população que tanto 

merece. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa que 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos e falou que 

quinta-feira (14) será uma data histórica, porque esse dia será 

inaugurado a Rio Amambaí Agroenergia, empresa tão esperada, 

tão sonhada e tão desejada por toda Naviraí e região, que vai 

gerar setecentos e cinquenta empregos diretos e trezentos 

indiretos, aproveitando a maioria da mão de obra de Naviraí, 

então temos muito a agradecer, porque enquanto a torcida do mal 

propagava que não iria voltar a funcionar, esta aí para calar a 

boca de muita gente. Falou ainda da presença do Senhor Cézar 
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Moura, Superintendente Estadual de Pesca trazendo várias 

informações positivas para todos, como o projeto de pisicultura 

da Copasul, sobre a construção que será iniciada da fábrica de 

ração para peixes, então Naviraí aos poucos está levantando a 

geração de empregos. Falou ainda da Festa Junina de Naviraí - 

FEJUNAV, onde todas as entidades que participaram da festa 

tiveram êxito, ficando muito felizes e agradecidos porque a 

população de Naviraí compareceu, uma festa sem brigas e sem 

nenhuma intervenção policial, com a presença do prefeito nos 

três dias da festa visitando todas as barracas; comentou que o 

dono do parque doou o show do Grupo Tradição e ainda repassou 

o montante de doze mil reais para as entidades do município, 

então está vendo uma responsabilidade social. Informou que foi a 

Campo Grande onde teve a distribuição dos tratores através de 

emendas parlamentares destinado a Mato Grosso do Sul e viu que 

muitos municípios serão alavancados através da agricultura 

familiar com esses implementos. Então está muito feliz em 

representar o povo, buscando ajudar dentro das suas 

possibilidades e do seu entendimento, não adianta ficar xingando, 

se xingar resolvesse, os problemas daqui e do mundo já teriam 

sido sanados, então está na luta para construir com muita 

responsabilidade, com muita vontade de vencer, com muito 

entusiasmo para sobrepor esses tempos ruins e conquistar uma 

Naviraí melhor e mais desenvolvida.  

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho, cumprimentando 

seus amigos que estão presentes, Senhor Osvaldo, Aparecido e a 

todos os ouvintes da rádio Cultura e falou que esteve ontem em 

Campo Grande juntamente com o prefeito Izauri, para receber 

dois tratores que são de emendas parlamentares para auxiliar na 

agricultura familiar, que é uma bandeira que o deputado estadual 

João Grandão sempre tem lutado e a prova disso é que quando 

era deputado federal trouxe vários maquinários através de 
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emendas e projetos. Agradeceu ao Senhor Cézar Moura do 

departamento de turismo e pesca que veio aqui anunciando o que 

ele já falava a sete meses atrás, do trabalho do prefeito. 

Confessou que é imediatista, às vezes quer que as coisas 

aconteçam na hora, mas sempre defendendo que o prefeito 

estava trabalhando e que tinha um planejamento no inicio de 

mandato, até comentando e dando o exemplo de que no mandato 

do saudoso Euclides Fabris o trabalho só começou a aparecer 

depois de um ano e oito meses; e o prefeito agora está 

mostrando seu trabalho, mas sempre tem a oposição que quer 

desmoralizar e que deseja o mal para o município, mas está com o 

espírito pronto para receber as críticas e já aprendeu a lidar 

com essas situações, mesmo que desgasta moralmente e 

espiritualmente, porque acima de tudo tem um Deus que é fiel. 

Falou da empresa Deagri que já está construindo uma fábrica de 

ração para peixes, e que ainda tem um projeto importantíssimo 

que é um laboratório de alevinos para poder estar suprindo as 

demandas daqui. E esse desmembramento do Alto da Mata que 

foi proposto pelo Senhor Aníbal que é proprietário, está dando 

mais do que certo, foi maravilhoso, porque lá tem em torno de 

trinta ou mais tanques para a criação de peixes; e a Copasul está 

trazendo um abatedouro de peixes e outra fábrica de ração; a 

usina está funcionando, o frigorífico caiuá já está pronto, então 

são coisas que estão acontecendo e tudo isso gira em torno da 

política, com a atuação dessa gestão, com o prefeito trabalhando 

para que isso seja realidade para o bem social da nossa 

comunidade. 

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e disse que gostaria de lembrar a população de Naviraí da 

questão da audiência pública que vai tratar sobre a regionalização 

da saúde de nossa cidade. E como já vê que Naviraí começa a 

respirar novos ares, com clima de otimismo na população de que 
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as coisas vão melhorar com a volta da usina funcionando, o 

prefeito se mexendo, a festa da Fejunavi que foi muito bem feita 

onde a população compareceu; falou da sua indicação que solicitou 

para que o balneário seja readequado e revitalizado, inclusive 

está conversando com o prefeito para construir uma piscina 

naquele lago para que a população possa utilizar no verão; então 

está vendo que as coisas vão se encaminhando e quando a cidade 

começa a respirar outros ares, os empreendimentos começam 

acontecer, a demanda da saúde também acaba aumentando. E 

uma coisa muito importante que sempre falou nas reuniões com o 

conselho do desenvolvimento urbano e com a associação 

comercial, é que o empresário quando vem fazer o 

empreendimento na cidade ele olha se tem segurança, se a cidade 

é bem cuidada e se tem uma boa rede de saúde; e a par do que 

está acontecendo é preciso trabalhar na questão de melhorar o 

atendimento à saúde de Naviraí. E pelos levantamentos que 

foram feitos o município não aguenta sozinho bancar a saúde de 

toda população e da região como vem sendo feito até agora. O 

governo do estado tem ajudado o município com apenas sessenta 

e três mil reais, com a promessa de aumentar para duzentos mil 

reais, mas isso não é suficiente e não é possível que o município 

faça uma saúde adequada para a população. Por isso será feita 

uma audiência pública em parceria com a prefeitura municipal 

para discutir com as autoridades, com o deputado Onevan de 

Matos, deputado Geraldo Rezende, outros deputados que 

também ajudam bastante Naviraí, secretário de saúde, 

provavelmente o diretor do hospital regional de Nova Andradina 

venha para falar como foi feita a regionalização e como funciona, 

para que num futuro bastante próximo tenhamos a regionalização 

da saúde com atendimento de primeira para a população em 

Naviraí sem que precise ir para Dourados ou Campo Grande. E 

como foi a promessa de campanha do governador Azambuja que 

iria regionalizar a saúde em todo estado, está faltando Naviraí. 
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Então a população precisa comparecer nessa audiência pública 

para chamarmos a atenção das autoridades do estado para que 

realmente comece esse movimento no sentido de termos aqui um 

hospital regional para fazer um melhor atendimento. Acontecerá 

no dia seis de julho, às dezenove horas aqui na Câmara e é 

preciso ter a participação da população.  

 

 

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 doze dias do mês de 

junho do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Marcio André Scarlassara 

        1º Secretário 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 


