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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/06/2018. 

 

Aos dezenove 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: Maria Cristina Tezolini Gradella e Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; estando ainda presentes os vereadores: 

Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Eurides 

Rodrigues, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de Carvalho, 

Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock, Marcio Andre 

Scarlassara e Rosângela Farias Sofa. Foi constatada a ausência 

do vereador Ederson Dutra. 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 a secretária para 

fazer a leitura do expediente – Foi lido o Ofício do Vereador 

Márcio André Scarlassara, de 19 de junho, protocolo nº 311, 

apresentando renúncia do cargo de Primeiro Secretário da 

Mesa Diretora, biênio 2017/2018, conforme preceitua os artigos 

22 e 23 do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

O Senhor Presidente considerando a vacância do Cargo de 

primeiro Secretário nomeiou Ad hoc Vereadora Maria Cristina 

Tezolini Gradella para exercer a função na presente sessão 

ordinária e informou que substituição do membro renunciante 

será feita conforme as normas regimentais vigentes. 

Ofício nº 021/2018 do Vereador Fabiano Domingos dos Santos, 

justificando sua ausência na 18ª sessão ordinária do dia 05 de 

junho do corrente ano, com atestado médico anexo. O Senhor 

Presidente informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor 

Vereador Fabiano Domingos dos Santos na 18ª Sessão Ordinária, 

realizada em 05 de junho do ano corrente, está justificada. 
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C.I. nº 015/2018 do Senhor Rodrigo Gazette de Souza, 

Diretor de Controladoria, encaminhando balancete do mês de 

maio de 2018 desta Casa de Leis para eventual apreciação em 

plenário. O Senhor Presidente informou aos Senhores 

Vereadores que o balancete encontra-se disponível na secretaria 

desta Casa. Ofício n° 128/2018/NAVIRAIPREV de 15 de 

junho do Senhor Moisés Bento da Silva Júnior, Diretor 

Presidente do NAVIRAIPREV, encaminhando cópia do balancete 

da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Naviraí, relativo ao mês de maio de 2018. O Senhor Presidente 

informou que o balancete se encontra a disposição dos Senhores 

Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de Lei nº 023/2018 de autoria da Mesa Diretora; que 

em súmula: Autoriza a celebração de convênio com Instituições 

Bancários para concessão de empréstimo consignado aos 

Servidores Públicos do Poder Legislativo, 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 024/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; que em súmula: Dispõe sobre a criação do Programa de 

Educação Ambiental e Consciência Ecológica nas escolas 

municipais 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. 
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Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 088/2018 de autoria do Vereador Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de 

Administração, a Senhora Cláudia Ayako Taira Medeiros, 

Gerente de Receita, o Senhor Sérgio Henrique dos Santos, 

Gerente de Finanças, requerendo informações a respeito do 

processo de Pesquisa Prévia de Viabilidade para abertura de 

empresas. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor cumprimentou a todos e falou que esse 

requerimento é simplesmente uma preocupação com a pasta de 

receitas, porque acredita que é uma das mais importantes para 

que o município não fique estacionado, seja na cobrança de 

impostos, seja na abertura de novas empresas, o que vem sendo 

muito difícil de fazer, aqui vários vereadores já fizeram essa 

reclamação da dificuldade que é para abrir uma empresa em 

Naviraí, onde as empresas estão indo para os municípios vizinhos 

que é bem mais rápido, e como vereador ele tem uma preocupação 

muito grande, por isso trouxe essa demanda a respeito do 

processo de viabilidade, que é quando a empresa quer abrir, vai 

um fiscal verificar a possibilidade dessa mesma se instalar no 

município e tem um prazo de quarenta e oito horas para fazer 

essa fiscalização, então está pedindo mais agilidade, uma força 

de vontade maior para resolver os problemas que vão gerar 

benefícios ao município. Em outros municípios eles fazem isso em 

trinta minutos ou no máximo duas horas, porque se encontra todo 

o sistema integrado on-line. A pessoa entra, faz a inscrição e vê 

a viabilidade se é possível ou não, e em Naviraí só é assim na 

junta comercial, na parte que precisa da prefeitura, tanto da 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 4 de 26 
 

SECRETARIA 

 

gerência de receita como do desenvolvimento econômico não é 

on-line e passa a ter essa demora. Então está pedindo celeridade 

para abrir empresa em Naviraí, visando sempre o melhor para o 

município. Com a palavra a vereadora Rosangela Sofa que 

cumprimentou todos, parabenizou o vereador e disse que ninguém 

tem dinheiro para jogar fora e quando alguém se propõe a gerar 

empregos, a gerar renda, a parte de quem vai viabilizar a 

documentação teria que ser voando, porque para quem se dispõe 

a enfrentar esse desafio de encarar o mercado, de buscar o 

desenvolvimento, tempo é dinheiro, então não podemos perder 

tempo. Um aparte do vereador Simon agradecendo a vereadora 

pelas palavras que complementou seu requerimento, porque essa 

é a sua intenção, dar valor a quem de fato merece. E frisou 

também que além da demora, para conseguir abrir uma empresa, 

é importante que o prefeito juntamente com os gerentes 

responsáveis aumente o prazo do alvará provisório para que a 

pessoa se adeque as leis municipais. Com a palavra o vereador 

Júnior do PT, cumprimentou a todos, parabenizou o vereador 

Simon e falou que a preocupação dele reflete essa casa de leis, 

porque desde o mandato anterior ele vem cobrando e pregando a 

atuação integrada do executivo municipal, porque tem uma 

bandeira hasteada do desenvolvimento econômico, que é o anseio 

de toda população e todos puderam constatar isso de forma bem 

nítida na inauguração da Usina Rio Amambaí, todos viam a 

satisfação das pessoas, tanto trabalhadores, como membros da 

sociedade civil organizada, classe política, enfim indistintamente 

todos satisfeitos em estar vivendo aquele momento; e para que 

possamos viver mais momentos como esse, é preciso uma gestão 

integrada e todas as pastas precisam ter esse olhar de que 

precisam avançar e que cada uma tem condições de contribuir 

com esse contexto; é preciso ter visão para fazer um esforço 

extra, fazer além do que é feito, não é possível ter resultado 

diferente com as mesmas práticas. Então é preciso agilidade, 
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diálogo, integração entre as pastas, modernização dos sistemas, 

porque tudo precisa funcionar apontando para o mesmo caminho. 

Um aparte do vereador Simon falando que é importante ouvir a 

sociedade, o comércio local, porque eles têm um conhecimento 

elevado, devido o tempo de trabalho na área. O vereador Júnior 

disse que esteve acompanhando a agenda do deputado federal 

Zeca do PT e do deputado federal Vander Loubet e em uma das 

pausas o Zeca recordou a época do seu governo que existia um 

conselho de notáveis, com pessoas da sociedade civil organizada, 

empresários, dirigentes sindicais, enfim, pessoas de todas as 

regiões do estado que contribuíam diretamente com a gestão do 

governo, inclusive aqui em Naviraí tínhamos o finado Sakae 

Kamitani que fazia parte deste conselho; era um canal aberto de 

diálogo com a sociedade, isso é fundamental. O dr. Klein colocou 

na semana passada a necessidade de conversar com a associação 

de moradores, e isso expressa a necessidade de conversar com 

todos os segmentos da sociedade, é preciso ouvir, ninguém 

consegue fazer nada sozinho. O mandato só é possível se tiver a 

sensibilidade e a tranquilidade para ouvir as pessoas de todas as 

categorias, porque sem isso não representam a ninguém; e 

entende que isso tem que ser replicado na prefeitura, é preciso 

parar e ouvir os segmentos da sociedade para ter outra visão do 

que está acontecendo em Naviraí e com condições de corrigir o 

curso e retomar o rumo ao desenvolvimento do nosso município. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 089/2018 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 Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, requerendo que seja realizada a 

Regularização Fundiária, dos terrenos doados às igrejas e 

templos religiosos, que se encontram em situação irregular. 
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Outrossim, solicitamos também a relação de quantos são, e quais 

os impedimentos que têm inviabilizado o município, no que tange a 

regularização vertiginosa desses terrenos. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, com a palavra a vereadora autora 

Rosangela falando que são sabedores que não existe uma 

legislação para doação de terrenos para igrejas e entidades, mas 

tem uma demanda a resolver que são várias igrejas que estão de 

forma irregulares; edificaram, estão trabalhando, estão 

desenvolvendo um trabalho social dentro da cidade, mas não tem 

regularização das escrituras dos terrenos. Então gostaria muito 

que o prefeito juntamente com a Ana Paula de uma atenção 

especial a essas entidades e igrejas para que seja resolvido esse 

problema que se arrasta de outras gestões. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara que cumprimentou a todos e disse 

ser essa uma cobrança necessária e que faz jus às igrejas, aos 

pastores, porque são as pessoas que mantem a paz na cidade, com 

trabalhos sociais, então é preciso ter os documentos 

regularizados. Um aparte do vereador Josias, cumprimentou a 

todos e falou que também assinou esse requerimento para poder 

oficializar de fato essa tramitação, que na realidade já está 

acontecendo na prefeitura, porque o prefeito já assumiu o 

compromisso com as igrejas para a regularização dessas áreas. A 

vereadora Rosangela agradeceu e disse que tinha conhecimento 

da Igreja Sara Nossa Terra e resolveu pedir em nome de todas. 

Um aparte do Vereador Claudio Cezar que cumprimentou a todos 

e falou que também assinou esse requerimento porque sabe da 

importância que é regularizar a documentação dessas igrejas e já 

conversou com o presidente do conselho de pastores para fazer o 

levantamento de quantas igrejas estão irregulares para que os 

poderes executivo, legislativo e judiciário vejam a melhor 

maneira de regularizar esses terrenos. A vereadora agradeceu e 

disse que a escritura significa segurança e que os pastores estão 

colaborando muito com a nossa cidade, mas é preciso mais 
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envolvimento e que venham conversar para criarem um mecanismo 

para esse problema, porque o prefeito é parceiro, já sinalizou que 

tem documentação em andamento e que realmente essa 

administração está buscando fazer a diferença com muita 

responsabilidade. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 090/2018 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, e 

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo informações a respeito do pedido, 

elaborado por este vereador, através da Indicação nº 05/2017. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor que cumprimentou a todos e disse que esse 

pedido foi feito há um ano, mas até agora nada foi feito, então 

está relembrando. E mandou um recado para a Claudia da receita 

para que destrave o ITBI das pessoas, porque senão ele terá que 

falar sobre esse assunto todas as terças-feiras. Com a palavra o 

vereador Simon falando que essa cobrança da rotatória se faz 

necessário de fato, comentando também sobre várias ruas que 

precisam de adequações para regularizar o trânsito. Parabenizou 

pelo requerimento e externou sua indignação pela falta de 

comprometimento da gerente de obras. Com a palavra o vereador 

Fabiano que cumprimentou a todos e falou que nem adianta mais 

falar da gerente Ana Paula, porque muitos pedidos que também 

fez já tem um ano e a gerente ainda está estudando e não fez 

nada; falou ainda das lombadas elevadas que o Dr. Klein pediu 

para fazer na praça e que ela o mandou pedir emendas para um 

deputado, isso é uma vergonha, é preciso que ouça mais os 

vereadores, porque são pedidos da população. O Senhor 

presidente colocou em votação, sendo aprovado. 
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Requerimento nº 091/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa e outros Edis; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Fernando Tadashi Kamitani, Gerente 

de Desenvolvimento Econômico, requerendo que sejam prestadas 

as seguintes informações: 1. quais os projetos que estão sendo 

viabilizados para fomentar a agricultura familiar em nosso 

município, e como tem sido feita a divulgação para execução dos 

mesmos; 2. qual a demanda de investimento que é necessária para 

a execução desses projetos, e, se existem estudos viabilizando a 

implementação e ampliação dos mesmos; 3. qual o número de 

famílias que estão fazendo parte, atualmente, da agricultura 

familiar do município. O Senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora autora Rosangela falando que sabe do 

projeto leite com genética que viabiliza a ampliar a produção de 

leite da agricultura familiar, e que está em construção um 

projeto produzindo mais; está provado que a agricultura familiar 

tem um resultado muito maior e mais rápido de atendimento às 

famílias. A nossa agricultura familiar está composta por duzentas 

e cinquenta famílias que desempenha um papel muito importante 

no município com a produção de verduras, frutas e legumes, 

também do frango caipira, doces, pão caseiro que é o caso da 

Juncal. Esses setores estão sustentando o mercado das feiras, 

que é resultado de um trabalho e fazendo a diferença no 

município. E com os implementos que o governador destinou como 

os dois tratores e outros, terá a viabilidade para começar a ser 

desenvolvido projeto produzindo mais, onde parabeniza o Adolfo 

e o pessoal do desenvolvimento que tem se dedicado muito neste 

setor para fazer a diferença. Um aparte do vereador Claudio 

Cezar falando que se tem um setor que está andando muito bem é 

o da agricultura familiar, então parabenizou o Adolfo que está 

fazendo a diferença nessa pasta, com a organização dos 
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pequenos produtores e da agricultura familiar, e em breve terá a 

casa do mel em Naviraí que é uma demanda antiga. A vereadora 

agradeceu e mais uma vez parabenizou o Fernando e o Adolfo e 

toda equipe do desenvolvimento que muito tem feito para 

edificar o trabalho da agricultura familiar. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 092/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, requerendo a dispensa 

do compromisso de resposta em relação ao requerimento de nº 

73/2018 a esta Egrégia Casa de Leis. Tendo em vista, que a 

solicitação referente a contratação do Médico Neurologista foi 

atendida. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador autor falando que essa é uma vitória dele na 

saúde, foi uma briga difícil, ameaçou o prefeito falando que ele 

iria contratar por amor ou pela dor, foi até na promotoria, então 

foi uma conquista a contratação do Dr. Tiago, neurologista para 

trabalhar, porque agora a população de Naviraí irá ficar sem dor 

porque será atendida; e pede a população para procurar a 

regulação para agendar as consultas com o neurologista. Um 

aparte do vereador Claudio Cezar parabenizando o vereador por 

essa luta, e agradece porque a saúde está caminhando para 

melhor, informando que o prefeito já se propôs e conversar 

novamente com o Dr. Pacher, ortopedista, para ver se a uma 

maneira para contratá-lo para atender pelo município para sanar 

os problemas com as cirurgias de fêmur, então fica feliz que o 

prefeito está com nova visão de administração, realmente 

voltada para a população. O vereador Marcio agradeceu e disse 

que o prefeito contratou o neurologista pela dor, não foi por 

amor, porque houve uma denúncia na promotoria, no dia que ele 

falou na câmara que faria uma denúncia formal porque não podia 

ter um contrato de quinhentos mil reais por ano, tendo um 
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médico neurologista na cidade e não ser chamado estava muito 

errado, porque a população padecendo e tendo que sair daqui e ir 

para Dourados atrás da neurologia; então através de um ofício 

dele e do ofício da promotoria entendeu que tinha que cumprir, 

mas se tivesse deixado quieto não teria contratado. Mas, o 

importante é que a população carente que ganha com essa 

especialidade em Naviraí. Com a palavra o vereador Josias que 

cumprimentou a todos, parabenizou o vereador Marcio e disse 

que o prefeito iria contratá-lo sim, até porque é um concurso e 

seria no tempo da normalidade do prazo do concurso. Mas na 

questão do atropelamento foi bom, porque a contratação foi bem 

antes do planejamento da gestão, porque o prefeito Izauri é uma 

pessoa muito séria e iria contratar para fazer os atendimentos 

necessários, porque há muito tempo todos lutam por um 

neurologista, assim como outras especialidades, mas parabenizou 

o prefeito pela contratação. Um aparte do vereador Marcio 

falando que parabeniza também o prefeito, mas esse atropelo já 

fazia um ano e cinco meses que estava aguardando ele ser 

chamado, não tinha como esperar que o prefeito de repente 

fosse aguardar mais seis meses ou um ano, com vidas sendo 

ceifadas, porque pessoas estavam morrendo por falta de um 

neurologista. Então era realmente necessária essa intervenção 

dura, esse soco de luva de boxe na cara do prefeito Izauri para 

poder acordar e chamar o médico. E parabenizou o prefeito, 

porque se cada indicação feita, ele atender, será o melhor 

prefeito na história de Naviraí. O vereador Josias agradeceu e 

disse que também fez concurso e aguardou quase quatro anos 

para poder assumir o concurso no estado de professor; a questão 

é muito mais burocrática, o sistema é burocrático; não é intenção 

do prefeito tardar chamar quem passou no concurso, mas diante 

de todo sistema da burocracia, evidentemente que o prefeito já 

estava trabalhando para chama-lo. Quando há um mandato de 

segurança, alguma coisa nesse sentido é obvio que o processo 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 11 de 26 
 

SECRETARIA 

 

pode ser acelerado. O Senhor presidente colocou em votação, 

sendo aprovado. 

 

Indicação n° 014/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Emerson Santana Pena Vila, Gerente do Núcleo de 

Trânsito Municipal, a Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, 

Gerente de Obras, com cópia para a Senhorita Milena Cristina 

Feuser, Gerente de Administração, indicando a implantação de 

sinalização eletrônica de avanço e travessia de pedestres nas 

localidades, onde já estão instalados os semáforos em nosso 

município. Com a palavra o vereador autor falando que são 

discutidos tantos pedidos aqui, saúde, educação, segurança e o 

trânsito faz parte da segurança, e esse semáforo foi instalado 

em 2016 apenas para os carros, os pedestres não tem visibilidade 

para saber se o sinal está aberto ou fechado, então faz esse 

pedido porque não é um gasto tão elevado. Um aparte do 

vereador Josias parabenizando e comentando que estava em 

frente à Câmara e viu quando duas crianças quase foram 

atropeladas porque acharam que o sinal estava aberto, se tivesse 

o sinal do pedestre, evidentemente saberiam com certeza a hora 

de atravessar, então é relevante e pediu para assinar junto. O 

vereador Claudio Cezar falou que está aberto para quem quiser 

assinar junto, assim será uma força a mais para cobrar com mais 

firmeza, e espera que façam o quanto antes para que não 

aconteça o pior; falou ainda da travessia do final da Rua Alagoas 

com a Avenida Amélia Fukuda que é um perigo aquele semáforo. 

Um aparte da vereadora Rosangela parabenizando e falando que 

realmente se faz necessário, mas o que está precisando é de uma 

empresa que venha até Naviraí, estude o trânsito, considerando 

uma área azul, o ciclista, o pedestre, os veículos, para pararmos 

de errar, porque não temos o conhecimento suficiente para falar 
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o que vai ser certo. Na semana passada presenciou uma conversa 

na qual ficou um tanto difusa, o vereador Klein solicitou passarela 

elevada e alguém falou que duas estava bom, veio outro e disse 

que teria que ser quatro e outro que teria que ter na entrada de 

cada avenida, então na verdade não temos um norte correto para 

seguir, é preciso uma empresa para fazer um estudo do trânsito. 

O vereador Claudio falou que realmente já passou da hora de ser 

feito esse estudo do trânsito em Naviraí. Um aparte do vereador 

Marcio falando que foi procurado pelo dono da Ilha do Açaí, local 

que vende lanches na Avenida Dourados, onde ele informou que 

seus funcionários tem bis e estacionam no canteiro central para 

poderem visualizar do serviço porque ficam até uma hora da 

manhã, mas a equipe do trânsito multou e chegaram três multas 

para cada funcionário, que dá quase o valor da moto bis. Então é 

questão de má sinalização, falta organizar e como a vereadora 

Rosangela falou não somos qualificados para fazer a regra do 

trânsito e quem sofre é a população com a má organização do 

trânsito. O vereador Claudio agradeceu e disse que já passou da 

hora de ter um planejamento de trânsito, porque não seria nem 

preciso vereador ficar pedindo e discutindo. Aproveitou o 

momento para falar com a presidente do Bairro Ipê, falando do 

compromisso de terminar a Paganotti, e a gerente garantiu que 

até o mês que vem será finalizada aquela obra. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 047/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Senhor Luciano 

Pereira da Silva, Gerente Regional da Empresa de Saneamento 

Básico de Mato Grosso do Sul - SANESUL, indicando que seja 

incluído no planejamento de expansão da rede de esgoto de 

Naviraí, cujo convênio deve ser assinado nesta quarta feira dia 

20 de junho, a Rede de Esgoto do bairro Interlagos 2. Com a 
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palavra o vereador autor que cumprimentou a todos e saudou os 

companheiros de partido Osvaldo e Ronaldo presentes, e falou 

que está acompanhando e é fato que a defesa do saneamento 

básico, água, esgoto, é defesa de saúde e é muito do que fazem 

aqui também; em conversa com o gerente da sanesul senhor 

Luciano Pereira, foi informado na semana passada a respeito do 

evento que acontece amanhã em Campo Grande da assinatura de 

convênio em relação a Naviraí, algo em torno de vinte e dois 

milhões de reais, um programa do governo federal o “Avançar 

cidades” para saneamento, é um financiamento que vai ser 

contratado via caixa econômica pelo governo do estado, para 

nesse caso de Naviraí, basicamente ampliação da rede de esgoto. 

Tem algumas demandas que já trouxe aqui e talvez a primeira 

demanda que teve após a assinatura da renovação da concessão 

da sanesul é a rede de esgoto do bairro Ipê, do lado da estação 

de tratamento, um bairro já com alguns anos de estrada, onde 

existem sérias dificuldades dos moradores por conta de não ter 

mais local de cavar fossa, causando transtornos. Não só no bairro 

Ipê como também já solicitou no Bairro Harry Amorim porque 

vive a mesma situação. Aqui trouxe a tona o Bairro Interlagos, 

existe uma situação específica, é um bairro que ainda está em 

construção, concebido em meados de 2015 com cento e vinte 

casas do Programa Minha Casa Minha Vida com outra modalidade, 

financiada através do recurso do FGTS, com cinquenta e quatro 

unidades já sendo construídas. Esteve junto com o Fi da Paiol em 

duas reuniões com a empresa que está fazendo a gestão deste 

contrato, que está construindo, enfim para dirimir algumas 

dúvidas com os beneficiários. Inicialmente o programa previa a 

implantação de rede de esgoto, como avançar do tempo o projeto 

mudou e já não contempla mais, é fossa séptica e num futuro 

muito próximo vai ter problema e já que o bairro ainda está em 

construção, é mais que prudente completar esse benefício, seria 

um problema a menos no futuro. Então sugeriu para a prefeitura 
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que acompanhe essa aplicação, não deixar a critério tão somente 

do governo do estado e da Sanesul, a prefeitura precisa intervir 

nisso e tem que dizer para onde que vai, analisar a situação, 

principalmente dos bairros, tem que ter sensibilidade, otimizar 

esses recursos e conseguir atender os bairros que já estão em 

situação crítica. Um aparte do vereador Claudio Cezar falando 

que concorda que a prefeitura que tem que direcionar para onde 

que vai, porque no abrigo São José a rede de esgoto está a 

cinquenta metros do abrigo, quando chove tem que esgotar a 

fossa duas vezes por mês; então a prefeitura tem que fazer esse 

mapeamento das áreas mais críticas e passar para a Sanesul. Na 

questão do Interlagos, a fossa fica na entrada da garagem do 

carro. O vereador Júnior do PT agradeceu e disse que é preciso 

ter essa dimensão porque o recurso público é limitado, e que seja 

aplicado onde realmente necessita e onde é mais urgente, porque 

a cidade todo necessita de rede de esgoto, mas que seja aplicado 

com inteligência com a interveniência direta da gerência de obras 

do município direcionando esses recursos. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Congratulação n° 008/2018 de autoria do Vereador 

Josias de Carvalho e Eurides Rodrigues; expediente endereçado 

ao Senhor Luiz Carnielli, Gerente Geral da Usina Rio Amambaí 

Agroenergia, apresentando nossas congratulações ao Senhor Luiz 

Carnielli, Gerente Geral da Usina Rio Amambai Agroenergia, em 

reconhecimento aos relevantes e honrosos serviços prestados em 

prol da sociedade Naviraiense. Sabe – se que esta indústria veio 

para somar, já que, através da mesma, surgirão muitas vagas no 

mercado de trabalho e com isso beneficiarão a população 

Naviraiense. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Klein falando que todos os vereadores 

poderiam assinar junto essa moção e também que encaminhe aos 

demais funcionários que trabalharam dia e noite para que a usina 
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pudesse voltar a ser inaugurada. O Senhor Presidente perguntou 

aos vereadores se todos querem assinar, todos concordaram, em 

seguida colocou em votação a referida moção, sendo aprovada. 

 

O Senhor Presidente determinou a Secretária para fazer a 

leitura da Ordem do Dia. 

 

O primeiro secretário colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 22/2018 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”. 
Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra o vereador Klein falando que esse projeto é o que altera 

a redação do artigo que fez a doação do terreno para a 

associação dos bombeiros. Disse que é o relator desse projeto e 

viu que não havia nenhum problema em fazer a alteração do 

artigo para que não houvesse nenhuma possibilidade de 

entendimento errado para frente. O comandante pediu também 

que fizesse uma alteração na própria lei, porque veio dando o 

endereço da associação como o endereço do próprio quartel, e já 

tiveram problemas em outros locais do estado com essa situação, 

então pediram para fazer a alteração na lei não colocando o 

endereço. Então fez uma emenda modificativa no projeto, 

justamente retirando o endereço do quartel e colocando 

associação nesta cidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou 
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em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 22/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por onze votos favoráveis e um 

ausente (Ederson Dutra). 

 

A primeira secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação a Emenda Modificativa apresentada pelo Vereador 

Antonio Carlos Klein ao Projeto de Lei nº 22/2018 de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que modifica o art. 1º.  

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou a Emenda Modificativa ao Projeto 

de Lei n° 22/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal 

aprovada em primeira e única discussão e votação, por onze 

votos favoráveis e um ausente (Ederson Dutra). 

 

 

A primeira secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 18/2018 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 

Naviraí/MS. 

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, com os vereadores Antonio Carlos Klein, Josias de 

Carvalho e Ederson Dutra. 

Com o parecer da Comissão de Assistência Social, Educação e 

Saúde favorável, com o relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, 

membros Maria Cristina Tezolini Gradella e Lourdes Elerbrock. 

O Senhor Presidente colocou em discussão e em votação 

nominalmente.  
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O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 18/2018 de 

autoria da Vereadora Maria Cristina Tezolini Gradella, aprovado 

em primeira e única discussão e votação, por onze votos 

favoráveis e um ausente (Ederson Dutra). 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

a todos e falou do seu contentamento junto com toda população 

pela inauguração da Usina Rio Amambaí que ocorreu no dia 14 com 

uma bonita festa, e pela expectativa do início da moagem de cana 

amanhã dia 20, e verificou na cidade que a própria volta da usina 

criou outro clima em Naviraí, respirando mais livremente, com 

mais tranquilidade porque o emprego volta às pessoas da cidade. 

Sempre coloca que o mais importante na cidade é saúde e o 

emprego, então é com grande alegria que vemos a maior indústria 

da nossa cidade voltando as atividades. Parabenizou a diretoria 

da usina, à equipe toda que ali trabalhou com bastante afinco 

nestes últimos dois anos, e que hoje está com as pessoas 

empregadas, trabalhando e devendo aumentar a capacidade de 

emprego nos próximos meses. Parabenizou ainda as outras 

empresas que abriram portas em Naviraí, como a Stilo Modas, 

Outlet, a hamburgueria e várias outras empresas abrindo na 

cidade, mostrando que Naviraí começou a andar. Sempre disse 

que na época do finado Euclides que ele era um homem de visão 

empresarial muito grande, se respirava com entusiasmo na 

cidade, as pessoas acreditavam na cidade e Naviraí sempre teve 

vocação para o crescimento e esse período ruim que Naviraí 

apareceu na mídia nacional com notícias péssimas, acabou, o 

período das tempestades acabaram, agora entramos no período 

da bonança. Naviraí tende a se solidificar cada dia mais e os 

vereadores e o prefeito tem que trabalhar para que tenhamos na 
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cidade para ter segurança, para que o atendimento na saúde seja 

o melhor possível, para que possamos fomentar a movimentação 

do comércio para que mais empresas venham para Naviraí, para 

que pessoas da cidade possam aumentar seus comércios e cada 

vez mais Naviraí crescer no cenário estadual e nacional. 

Aproveitou o momento para convidar a população que são todos 

usuários da saúde para que compareçam no dia 06 de julho na 

câmara municipal às dezenove horas, para participar de uma 

audiência pública muito importante para todos porque vai falar da 

questão da saúde em Naviraí e da possibilidade da regionalização 

da saúde. Sabemos que é necessário que a saúde seja 

descentralizada e ela tem acontecido de uma forma bastante 

dinâmica e forte em outras regiões do estado, só ficando Naviraí 

sem isso e sabemos que o município sozinho não aguenta fazer a 

saúde que precisa fazer. É preciso a participação e intervenção 

do estado com os hospitais regionais, isso é uma prática em todo 

país, com a estrutura do governo do estado, com medicação, com 

aparelhos, com médicos, para poder atender toda região. Naviraí 

já é regionalizada na prática porque o hospital municipal atende 

todas as cidades da região, sem ter a contrapartida do estado 

para isso. É preciso unir autoridades públicas de Naviraí, no 

sentido de discutir e chegar à conclusão que o melhor para 

Naviraí realmente é a regionalização, e que junto com a população 

consiga pressionar o governo do estado para que a regionalização 

aconteça. Por isso é tão importante a participação de todos na 

audiência pública. 

 

Usou a tribuna o vereador Marcio André Scarlassara que 

cumprimentou o Senhor Presidente, demais vereadores, a 

população que acompanha pela Rádio Cultura, aos internautas e ao 

ex-prefeito Léo Matos que está presente, desejando bom dia a 

todos e falando que hoje é um dia de alegria e de conquista, 

comentando que ele Marcio da Araguaia que implantou o CAPS em 
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Naviraí, sempre lutando pela saúde mental, porque conhece a 

necessidade do dependente químico, conhece a necessidade do 

paciente com esquizofrenia e para fazer justiça com a população 

de Naviraí, esteve travando uma guerra muito forte para que o 

prefeito chamasse um médico neurologista, que passou em 

primeiro lugar no concurso público e era direito dele assumir 

essa vaga que estava há mais de um ano esperando. Foi ao 

gabinete do Prefeito Izauri cobrar e não foi atendido, então 

nessa tribuna fez ameaças e cobrou novamente que ele chamasse 

o médico neurologista Dr. Tiago para atender os menos 

favorecidos, como pacientes com Alzheimer, esquizofrenia, 

epilepsia, as crianças da APAE, os idosos; a promotoria teve que 

intervir, mas mesmo assim parabeniza o prefeito pelo bom senso 

em chamar o Dr. Tiago para fazer parte do quadro médico de 

Naviraí a partir de primeiro de julho. Naviraí ganha muito com 

isso, então afirma o seu compromisso em lutar sempre pela saúde 

de Naviraí, pelos menos favorecidos e pelas pessoas carentes; 

agradeceu seus companheiros vereadores que o acompanham, 

porque essa demanda que foi cobrada por todos, então desejou 

boas vinda ao Dr. Tiago e que Naviraí o receba de braços 

abertos. Falou também que aconteceu ontem nessa casa de leis 

uma reunião da guarda mirim, que foi maravilhosa com a presença 

de quase cem pessoas, e aproveitou para agradecer as pessoas 

que torna possível o desenvolvimento do grande trabalho da 

guarda mirim em nossa cidade, como o presidente Auro 

Mendonça, o Anderson que é o financeiro, Dr. Elço Pavão, Sidnei 

do Carmo, Adriano, Erick, Angela, aos policiais Mendonça e 

Aguiar, Ariel bombeiro, Glaucio policial rodoviário, enfim a toda 

equipe seu agradecimento, porque a guarda mirim é um exemplo 

de combate às drogas, é um exemplo de cidadania com as 

crianças, então ele Marcio da Araguaia fica muito feliz em fazer 

parte desse projeto com a população de Naviraí. Ressaltou ainda 

que esteve à frente da mesa diretora por um ano e cinco meses, 
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mas houve a necessidade de deixar de fazer parte, mas sai com a 

missão cumprida até o momento, porque novas metas, novos 

caminhos e novos projetos terão que ser seguidos, mas com a 

certeza que com a equipe que se encontra irá ter total condições 

de trabalho. Para finalizar disse que seu gabinete está sempre à 

disposição da população de Naviraí. 

 

Usou a tribuna o vereador Claudio Cezar Paulino da Silva 

cumprimentando a todos e informando o pessoal do Bairro Ipê, 

que a gerente Ana Paula garantiu que a obra da Rosa Paganotti 

será terminada, depois de um ano e meio de tantas cobranças 

enfim o prefeito sinalizou que a obra será terminada. Falou 

também que continua fazendo cobrança a Caixa Econômica 

Federal, para que fiscalize mais e que libere as obras com 

recurso do governo federal em Naviraí, um exemplo disso é a 

praça do BNH, que a Caixa não foi fazer a medição para entregar 

para a prefeitura, nisso as obras vão se deteriorando e fica sem 

condições de entregar para a população poder usar 

adequadamente. Falou também do seu pedido de hoje para 

prefeitura instalar semáforo para pedestres, falando da sua 

preocupação em ocorrer acidente a qualquer momento em nosso 

município. Aproveitou para parabenizar o Shihan Fabiano de 

Paula, pelo torneio de Muaythai CUP 2ª Edição, grande evento 

que realizou em Naviraí dia 16 de junho de 2018 na Seleta, e 

espera que tenha mais eventos como esse. Avisou que acontecerá 

em Naviraí dia 21 e 22 de julho, o Encontro de Reliqueiros de 

carros antigos, com a realização da Gerência de Esportes e da 

Fundação Cultural junto com o Clube dos Reliqueiros. Disse ainda 

que está recebendo muitas demandas dos moradores da zona 

rural, e informou que na semana que vem irá visitar as estradas 

da zona rural para fazer as reivindicações aos órgãos 

competentes. Falou da sua felicidade com a inauguração da Usina 

Rio Amambaí e com a volta de empregos para Naviraí, fazendo 
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com que as pessoas acreditem mais no município, e como 

naviraiense é preciso buscar ser feliz aqui. Finalizando disse que 

seu gabinete está de portas abertas para ajudar a população e 

pediu a Deus que abençoe a todos. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, cumprimentou 

todos e disse que ontem dia 18 de junho, foi comemorada a 

imigração japonesa no Brasil, que começou oficialmente no século 

XX no ano de 1908, onde prestou homenagem falando a respeito 

e informando que o Brasil é a segunda casa japonesa, porque 

temos mais japoneses do que qualquer outro país, então é preciso 

fazer um agradecimento a essa etnia que muito colabora para o 

desenvolvimento econômico, social e intelectual desse país. 

Agradeceu ainda ao Tinga e o Bola, que fizeram o primeiro Arraiá 

da Vila Industrial, sendo um sucesso, parabenizou todos os 

moradores daquele bairro pela coragem e determinação na 

realização da festa junina levando alegria a toda comunidade, 

agradeceu a todos que prestigiaram a festa assim como ela e o 

vereador Fi da Paiol. Finalizando disse que está aqui para fazer o 

que o povo precisa, esse é o seu compromisso. Desejou boa 

semana a todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior 

cumprimentando ao excelentíssimo senhor presidente, Jaimir 

José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas 

vereadoras, público presente nesta casa, companheiros de 

partido, Ronaldo, Osvaldo, Joyce do Ipê, aos ouvintes da rádio 

Cultura, agradeceu o Vereador Simon pela cedência do tempo. 

Falou sobre o plano de cargos e carreiras da prefeitura 

municipal, porque recebeu de quase todos os pleitos que fez em 

relação as categorias funcionais de servidores públicos, tanto 

quanto versa sobre valorização, quando fala sobre equiparação 

salarial, onde a última foi em relação aos eletricistas e recebeu 
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respostas muito próximas e parecidas e quase todas elas falam a 

respeito da necessidade da implantação de um plano de cargos e 

carreiras na prefeitura municipal. Entende que existe de fato 

essa necessidade e chega até ser óbvio, por conta disso começou 

a fazer uma busca, uma pesquisa dos expedientes que já foram 

encaminhados através desta casa nos últimos anos do processo 

que houve na prefeitura para contratação de uma empresa, que 

foi contratada em 2011 junto com uma comissão de servidores 

públicos para elaboração e revisão de plano de cargos e carreiras 

com toda descrição, progressão, com impacto financeiro, com a 

minuta de lei, enfim um plano completo para contemplar de fato o 

servidor público com a tão sonhada valorização. O que identificou 

é que esse contrato acabou por conta do prazo que não foi 

cumprido pela assessoria que foi contratada na época, mas que 

foi entregue algum produto e inclusive está oficiando o executivo 

municipal para que tenha uma base para começar a agir, porque 

não dá só para ficar falando que existe a necessidade do plano de 

cargos e carreiras e não praticar nenhum ato no sentido de 

realizar o estudo necessário ou elaborar esse plano. Então está 

levantando essa temática por conta da necessidade que existe 

inclusive relatada pelo próprio executivo em diversos 

expedientes, então quer que isso prossiga e que seja 

concretizado nesse mandato, porque já tem pelo menos quatro 

mandatos do executivo e do legislativo que se ouve falar da 

necessidade e até hoje nada foi feito para poder solucionar essa 

demanda. Mas começou com o processo de investigação, o 

resgate de todo arquivo desde 2011, a época que houve algum 

esforço nesse sentido e quer chegar ao final dessas demandas e 

conseguir chegar ao entendimento com o executivo da 

necessidade de retomar essa discussão e concretizar um plano 

de cargos e carreiras para os servidores públicos municipais, 

porque isso traz segurança jurídica e a certeza da transparência 

para os servidores de saber que tipo de conduta precisa adotar, 
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qual o tempo que precisa passar para ter a progressão e 

consequentemente ter o seu salário e a condição de trabalho 

melhorada. Falou ainda da importância que tem de um deputado 

federal em relação aos municípios do nosso estado. Na semana 

passada acompanhou uma agenda dos deputados federais Zeca do 

PT e Vander Loubet na região Vale do Ivinhema e região conesul, 

esteve em Glória de Dourados, Itaquiraí, Eldorado, Iguatemi e 

Mundo Novo, na entrega de patrulhas mecanizadas para 

assentamentos, para os produtores de leite de Glória de 

Dourados, para Aldeia Porto Lindo em Japorã, e o que pode 

constatar de maneira muito clara a importância que tem esses 

recursos na vida das pessoas. Aqui se fala muito em agricultura 

familiar, toda sessão pelo menos tem algum requerimento que 

fala da agricultura familiar, toda roda de política, em todo 

discurso e proposta de campanha, pode saber que vai estar 

contemplada a agricultura familiar, mesmo daqueles que nem 

acreditam porque é uma expressão bonita, só que essa 

agricultura familiar só é possível quando tem o incentivo, quando 

tem o acompanhamento e o suporte do poder público. Quando 

fala de assentamento rural, simplesmente não fala de cortar uma 

fazenda em pequenos lotes e colocar o agricultor lá e mandar se 

virar, é muito que vê acontecer. É preciso ter assistência técnica, 

tratamento digno, emendas de deputados federais que tragam 

implementos, que tragam patrulhas mecanizadas para poder 

fortalecer o trabalho dessas pessoas. E cada vez mais estuda a 

importância e o papel que tem para o desenvolvimento de uma 

região a representação federal, não só pelo volume de recursos e 

emendas, mas principalmente pela atuação parlamentar, pela 

articulação política, pela intervenção junto aos ministérios, que 

vão muito além das próprias emendas e por conta disso cada vez 

mais se anima a colocar a sua pré-candidatura. Está conversando 

sério e de fato enxerga essa possibilidade real de Naviraí ter um 

representante na câmara federal, isso é de fundamental 
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importância. Nós temos uma região e um município que tem esse 

potencial e que carece dessa atenção. Um município que precisa 

de discussões e de políticas públicas estruturantes como falavam 

a pouco da regionalização da saúde, onde terá uma audiência 

pública no dia 06 de julho para discutir regionalização de fato, 

com planejamento e principalmente com distribuição justa de 

recursos para os municípios, então quer contribuir muito ainda 

com essas discussões e tem certeza que com a graça de Deus de 

uma forma ou de outra continuará contribuindo com as 

formulações de políticas públicas, principalmente contribuindo 

com a defesa do município e da região, tanto no cenário estadual 

quanto no cenário nacional. Desejou a todos uma boa semana.  

 

Usou a tribuna o vereador Fabiano Domingos dos Santos que 

cumprimentou os vereadores, público presente, ouvintes da Rádio 

Cultura, mandou um abraço a D. Idalina que não perde uma sessão 

da câmara; falou a respeito da inauguração da usina no dia 14, 

onde esteve presente juntamente com alguns vereadores, 

prefeito e gerentes, sendo muito bem recebidos pelo Luiz e a sua 

equipe; e comentou que por dez anos trabalhou na usina 

Coopernavi, assim como os vereadores Simon, Neninha, Bugão e 

Josias também foram funcionários da Coopernavi, então é com 

muita alegria que presenciou a inauguração da RRA e ver que 

muitos amigos foram contratados, só pede a Deus que continue 

dando muitos frutos. Falou ainda que no dia 15 esteve no rio 

Amambaí, na Vila Industrial visitando algumas famílias em suas 

casas, juntamente com Telma e sua equipe de assistência social, 

onde foi realizado o projeto SUAS – Sistema Único de 

Assistência Social, oferecendo atendimento à população com 

informações sobre direitos sociais, orientação sócio familiar, 

acesso ao cadastro único, atividades esportivas e recreativas, 

mobilização para o exercício da cidadania, orientação sobre o 

acesso a documentação pessoal; e teve uma enquete a respeito do 
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nome do bairro, votada pelos moradores e o escolhido foi Beira 

Rio. Também foram trocadas algumas lâmpadas e feita uma 

limpeza, e espera que essa atenção aconteça mais vezes. Falou 

ainda que esse Projeto SUAS será realizado no Assentamento 

Juncal dia 26 de junho e no Distrito do Porto Caiuá dia 29 de 

junho e estará presente se Deus quiser. Avisou que ele está em 

discussão com as gerências de esporte, cultura, turismo e meio 

ambiente a respeito do primeiro torneio de pesca a ser realizado 

no Rio Amambaí; e acredita que será muito bem organizado, 

porque já está bem encaminhado, com boas ideias, formando as 

comissões e com a data escolhida para o dia 02 de setembro, com 

muitas pessoas envolvidas na organização desse torneio como o 

Toninho do Rotary, Agraer, corpo de bombeiros, PMA, e 

agradeceu ao prefeito pela cedência dos gerentes. Finalizando 

disse que seu gabinete está de portas abertas para receber a 

todos. 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

a população, os ouvintes da Rádio Cultura e informou que no 

sábado passado teve um encontro da executiva estadual dos pré- 

candidatos a deputado estadual do Partido Republicano 

Brasileiro, e agradeceu a presença de quase duzentas pessoas, 

com a participação de oitenta lideranças, e a presença do Senhor 

Luiz Carnielli, diretor da Usina Rio Amambaí, que expos a 

trajetória dessa empresa que veio para somar e contribuir com 

nosso município; falou da moção de congratulação que fez 

parabenizando-o pela dedicação, pelo trabalho e por ter 

acreditado em nosso município. Comentou ainda que o prefeito 

Izauri muitas vezes foi criticado, mas essas críticas foram boas 

para entender melhor os anseios da população e afirma que 

confia muito no prefeito, sendo o único vereador que de fato 

assumiu e vestiu a camisa dessa gestão, que quer transformar 

Naviraí, e o que foi dito em palanque sobre a retomada do 
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progresso, já está acontecendo. Falou que foi convidado pelo 

Governo Reinaldo Azambuja para ir à Campo Grande para receber 

os recursos pela Sanesul, afirmando que estará presente porque 

sempre luta efetivamente para trazer melhorias para o município, 

e porque acredita na retomada do progresso; assim como os 

comerciantes também acreditam nessa gestão. 

  

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

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

Cristina Tezolini Gradella, secretária, 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 dezenove dias do mês 

de junho do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 Maria Cristina Tezolini Gradella 

        1ª Secretária 

 

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 

 

 


