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SECRETARIA 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/06/2018. 

 

 

Aos vinte e seis 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: Fabiano Domingos dos Santos e Simon 

Rogério Freitas Alves da Silva; estando ainda presentes os 

vereadores: Antônio Carlos Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, 

Eurides Rodrigues, Ederson Dutra, Josias de Carvalho, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock, Marcio Andre 

Scarlassara, Maria Cristina Tezolini Gradella e Rosângela Farias 

Sofa. O Senhor Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e 

considerando a Vacância do Cargo de 1º Secretário, em virtude 

da renúncia ao cargo realizada pelo Exmo. Senhor Vereador 

Márcio André Scarlassara na 20ª Sessão Ordinária de 19 de 

junho do ano corrente, nomeou Ad hoc, o Exmo. Senhor Vereador 

Fabiano Domingos dos Santos como 1º Secretário, na presente 

Sessão Ordinária, que em seguida fez a leitura do texto bíblico. 

O Senhor Presidente considerando o que preceitua o artigo 25 

do regimento interno, procedeu a eleição suplementar para 

preenchimento do cargo vago suspendendo a presente sessão por 

cinco minutos para inscrição dos interessados junto ao 2º 

secretário. 

O Senhor Presidente informou que a inscrita para o cargo de 1º 

secretária é a Vereadora Rosangela Farias Sofa; em seguida 

colocou em votação o nome inscrito e solicitou aos vereadores 

que ao serem chamados se manifestassem favorável ou contrário. 

O Senhor Presidente informou que fica eleita para exercer a 

função de 1ª secretária até o término do mandato desta mesa 

diretora, com onze votos favoráveis e um voto ausente do 
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Vereador Ederson Dutra, a Exma. Sra. Vereadora Rosangela 

Farias Sofa, e convidou-a para tomar lugar junto a mesa 

diretora, dispensando o vereador Fabiano Domingos dos Santos. 
Na sequência o Senhor Presidente determinou a primeira 

secretária para fazer a leitura do expediente – informou que 

está disponível na secretária da câmara municipal, a ata da 14ª 

Sessão Ordinária do dia 08/05/2018. Foi lido o Documento do 

Vereador Ederson Dutra solicitando abono da sua falta na 20ª 

Sessão Ordinária do dia 19 de junho de 2018, por estar 

participando de audiência realizada na Assembleia Legislativa do 

Estado, conforme declaração em anexo. O Senhor Presidente 

informou que a ausência do Excelentíssimo Senhor Vereador 

Ederson Dutra, na 20ª Sessão Ordinária, ocorrida em 19 de 

junho do ano corrente, está justificada. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 095/2018 de autoria da Vereadora Rosângela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, requerendo que 

se viabilize o levantamento da demanda dos pacientes 

naviraienses por procedimentos na área da Ortopedia e 

Psicologia, no Sistema Público Municipal de Saúde. E que, com 

base nos dados obtidos, se verifique a possibilidade da realização 

de um mutirão, para acabar, ou, pelo menos, minimizar a demanda 

reprimida por tais atendimentos. Outrossim, solicitamos, que 

caso seja propiciada a realização do mutirão, que a população 

seja devidamente informada sobre o oferecimento do serviço. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora autora falando que fez esse requerimento baseado 

numa demanda muito grande que tem recebido em seu gabinete a 
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respeito da demora ou a até a falta no atendimento da ortopedia 

e principalmente da psicologia, porque tem muitas crianças nas 

escolas com déficit de atenção e outros problemas não 

identificados e as professores pedem que procurem um 

psicólogo, mas tem pessoas que estão a um ano na espera desse 

atendimento. Em conversa com o gestor, ele pediu que as escolas 

fizessem novamente um encaminhamento para as mães que 

necessitam desse atendimento para as crianças que estão tendo 

problemas de rendimento escolar, para ir aos postos de saúde do 

seu bairro para ser feita com a máxima urgência esse 

atendimento. Em relação a ortopedia tem muitos casos na fila de 

espera e quando consegue o atendimento, a pessoa já está com 

problema crônico. E diante disso gostaria que esse mutirão, seja 

feito o mais rápido possível para diminuir essa demanda. Com a 

palavra o vereador Marcio Scarlassara que cumprimentou a 

todos, parabenizou a primeira secretária Rosangela, 

cumprimentou o Senhor Flavio Brito representante do deputado 

federal Geraldo Rezende, aproveitando para agradecer o 

deputado pelas emendas enviadas para Naviraí; e disse que 

infelizmente não é só ortopedia e psicologia que está em falta, 

mas infelizmente a saúde de Naviraí está falida, médicos 

submetidos a situações de risco para trabalhar pela falta de 

condições; a tão retomada volta das cirurgias eletivas até agora 

não aconteceu; hoje mesmo recebeu em seu gabinete um menino 

que sente dores direto, porque está a um ano aguardando para 

fazer a cirurgia de hérnia; pessoas com problemas no fêmur 

estão morrendo jogas no hospital e os médicos nada podem 

fazer. A respeito da psicologia é lastimável, tanto que teve um 

caso de uma criança na guarda mirim que foi preciso fazer 

“vaquinha” para tratar no particular por quase um ano, porque era 

necessário o tratamento. Então não sabe se a demanda da 

psicologia é grande demais ou está mal colocada nos postos, 

porque está em falta. E isso o deixa muito triste, porque os treze 
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vereadores tem cobrado desse prefeito inútil e pregador da 

mentira, mas nada tem acontecido em Naviraí. Apenas mortes e 

por negligência do prefeito, porque os médicos trabalham, mas 

não tem medicamentos no hospital, não fazem cirurgias eletivas, 

não tem nada a não ser uma ambulância quebrada a mais de ano. 

Então é isso que acontece na saúde de Naviraí, um descaso com a 

população menos favorecida. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 096/2018 de autoria do Vereador Márcio 

André Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, 

requerendo que sejam prestadas informações referentes as 

formas como são realizadas as fiscalizações de alvarás vencidos, 

em comércios e empresas do município de Naviraí. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

falando que a partir de hoje terá uma força tarefa para 

fiscalizar e multar todos comerciantes de Naviraí com alvará 

vencido. Foi determinado expressamente lavrar multa contra o 

empresário que está com o alvará vencido, então está alertando a 

todos para fazer o parcelamento antes que os fiscais cheguem ao 

seu estabelecimento. Um aparte da vereadora Lourdes Elerbrock 

perguntando se da parte da prefeitura ou do estado. O vereador 

Marcio respondeu que é da parte do “competente” prefeito 

Izauri, é determinação dele para ser feito uma varredura nos 

comércios de Naviraí para poder arrecadar. Um aparte do 

vereador Simon que cumprimentou a todos e disse que essa 

situação é preocupante, mas ao mesmo tempo não se surpreende 

porque aquela pasta é mal gerida, tiraram as pessoas 

competentes e colocaram pessoas que não estavam preparadas, 

porque não consegue abrir novas empresas com facilidade, as que 

estão abertas têm dificuldades com a vigilância sanitária, não 
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conseguem aumentar o prazo com alvará provisório que é curto, 

então não consegue nada de benefício para população, e com a 

crise a prefeitura dificulta mais ainda a vida dos comerciantes 

de Naviraí. O vereador Marcio agradeceu e disse para os 

comerciantes vir à câmara procurar seu vereador. A vereadora 

Lourdes solicitou um aparte e disse que devido a tantas 

reclamações desse setor é porque está faltando gerência 

corporativa, e com essa crise no país deveria ser mais maleável 

com os comerciantes, porque são eles que estão trabalhando em 

benefício do município. O vereador Marcio disse que é isso que 

está faltando, conversar com os comerciantes e achar soluções. 

Com a palavra o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou a 

todos e parabenizou o vereador Marcio pela cobrança, mas a 

título de esclarecimento aos comerciantes, as entidades e as 

igrejas, falou que ontem um pastor o procurou e informou que 

tinha sido notificado com quase quinhentos reais de multa, no 

qual ele ligou para a Claudia Taíra que é a gerente da pasta de 

finanças pedindo explicações, ela informou que na verdade são 

orientados a muito tempo, não só nesta gestão, porque as pessoas 

não procuram o setor para a regularização da documentação, mas 

essa notificação não significa que irá pagar essa multa, é um 

aviso para a pessoa regularizar seus documentos, onde o fiscal 

orienta a pessoa para ir ao corpo de bombeiros e com o protocolo 

procura a Claudia que dará um alvará provisório para a tramitação 

dos documentos e se necessário com mais um prazo, mas sem 

imposição, sem ditadura. Mas é necessário pagar os impostos 

para que a prefeitura cumpra com suas obrigações dentro da 

sociedade para gerir o município. Disse ainda que a cobrança do 

vereador é justa, o Marcio está certo, tem que cobrar, 

justamente para buscar informações. Um aparte do vereador 

Simon falando que existem outras maneiras de orientar sem a 

notificação com valor expresso, tem que decidir se querem 

orientar ou notificar, porque existem os parâmetros adequados e 
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quando está o valor estipulado, não é orientação é uma multa. É 

preciso orientar primeiro da maneira correta e se não adequar, 

notifica, porque ninguém está pedindo para facilitar a vida dos 

inadimplentes. O vereador Josias agradeceu e disse que quem 

está no ramo de comércio ou igreja sabe que tem que ter o 

alvará, é praxe, é uma forma de fazer a regularização do seu 

comércio e essa notificação é para relembrá-los que devem 

procurar a pasta e resolver a situação. O Senhor presidente 

colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 097/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

Gerente de Saúde, requerendo informações sobre o conserto e 

manutenção dos aparelhos de Raio X e Eletrocardiograma 

instalados no CEM (Centro de Especialidade Médicas) e do 

Mamógrafo. O Senhor Presidente colocou em discussão, com a 

palavra a vereadora autora que cumprimentou a todos e disse que 

fez esse requerimento porque no centro de especialidades é o 

único posto de saúde que tem o aparelho de raio X pelo SUS aqui 

em Naviraí. Mas esse aparelho está quebrado, os agendamentos 

de raio X que são eletivos, que são aqueles que não são do pronto 

socorro, estão sendo agendados para serem feitos no pronto 

socorro do hospital municipal, mas esse agendamento está 

ultrapassando sessenta dias e uma criança que hoje está com 

pneumonia e o médico pede um raio X para ver como está, vai 

fazer daqui sessenta dias e não vai resolver. E isso tem 

acontecido por falta do aparelho estar funcionando no centro de 

especialidade médicas e tem dificultado muito a vida das pessoas 

que precisam do raio X. Além disso, o aparelho de 

eletrocardiograma do centro de especialidades está emprestado 

para o hospital municipal há mais de dez meses, porque o do 
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hospital quebrou. Esses exames de eletrocardiograma que é um 

risco cirúrgico, um eletro para ver como está o coração não está 

sendo feito, está sendo agendado no hospital municipal também, 

só que está ultrapassando sessenta dias esse agendamento. 

Então está muito difícil a situação e pede um empenho maior da 

gerência de saúde, alguma solução, porque dez meses aguardando 

consertar um equipamento fica difícil. Um aparte do vereador 

Claudio Cezar que cumprimentou a todos e falou que realmente é 

um absurdo estar aqui cobrando essas pequenas coisas, 

principalmente para quem acredita no município e na 

administração, é lamentável, só pode ter alguma coisa errada na 

gerência que não está funcionando e tem que ser mudado o mais 

rápido possível, as pessoas não podem ficar sofrendo porque o 

aparelho está quebrado há dez meses. A vereadora Cris 

agradeceu e disse que tanto o aparelho de Raio X quanto de 

Eletrocardiograma funcionam no centro de especialidades 

médicas o agendamento nunca foi superior a dois dias, 

normalmente é feito no mesmo dia, só se estiver tendo um 

ambulatório de trauma, um atendimento muito cheio dentro da 

unidade que é agendado para o dia seguinte, mas hoje está 

levando sessenta dias. Um aparte do vereador Josias que a 

parabenizou porque no mandato passado era uma das coisas que 

mais se cobrava aqui, parece que tem uma maldição nesta máquina 

e se não presta é preciso comprar uma nova, porque quando está 

funcionando os médicos reclamam que mal dá para ver a fratura, 

é uma dificuldade. Então quem está na frente desta pasta tem 

que assumir esse compromisso para que a população possa ser 

atendida, porque é inadmissível um aparelho estar quebrado há 

dez meses, o prefeito tem que ver isso, chamar o gerente da 

pasta e colocar para trabalhar. Com a palavra o vereador Marcio 

Scarlassara perguntando onde está o prefeito Izauri que não vê 

que o aparelho de raio x do centro de especialidades médicas 

está quebrado há mais de dez meses; e afirmando que não é 
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maldição da máquina como disse o vereador Josias e sim dá má 

administração e incompetência do prefeito, então mandou que o 

prefeito arrume o aparelho e deixe de ser negligente com a 

saúde da população de Naviraí. Com a palavra a vereadora 

Rosangela Sofa que parabenizou a vereadora Cris Gradella por 

sempre estar voltada e preocupada com a saúde, assim como 

todos desta casa e informou que muitas pessoas estão sendo 

levadas até Nova Andradina para fazer exame de mamografia 

porque o aparelho de mamografia também não está funcionando. 

É preciso que os gerentes façam jus aos seus salários 

trabalhando como deve e que mande consertar esses aparelhos. 

Com a palavra a vereadora Lourdes Elerbrock parabenizando e 

falando da sua indignação a respeito desses aparelhos quebrados, 

e solicitando que seja colocado neste requerimento um adendo 

sobre o mamógrafo e que todos os vereadores assinem. O Senhor 

presidente colocou em votação juntamente com o adendo, sendo 

aprovado. 

 

Requerimento nº 098/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para o Senhor Edvan Thiago Barros Barbosa, 

Gerente de Saúde, a Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente 

de Administração, requerendo uma cópia do Termo de 

Contratualização vigente, assinado entre a Prefeitura Municipal e 

o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, referente aos 

repasses mensais para o Hospital Municipal de Naviraí. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

que cumprimentou a todos e falou que foi questionado no dia de 

ontem por um grupo de pessoas a respeito da contratualização 

dos repasses do governo do estado para o hospital municipal e se 

comprometeu a requerer da prefeitura o termo atual, que está 

vigente, porque foi anunciado que esse repasse seria aumentado 
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e então quer saber para prestar contas das ações do executivo 

para a população. Com a palavra a vereadora Cris Gradella falando 

que é muito pertinente essa solicitação e parabeniza pela 

preocupação e pelo acompanhamento dos repasses estaduais para 

a saúde e a informação que teve do próprio governador foi que 

esse repasse seria aumentado de sessenta e três mil reais para 

duzentos mil mensais, ainda é insuficiente, mas reconhece que é 

muito além do que vinha sendo pago até setembro de 2017. O que 

a preocupa é que toda essa demora, a falta desse documento, 

dessa contratualização e desse compromisso do governo do 

estado com o município de Naviraí, é que esses valores de 

sessenta e três mil de outubro de 2017 até agora que não caíram 

estão perdidos; o governador não tem obrigação nenhuma 

legalmente por não ter um contrato formal de pagar esses 

atrasados e o hospital municipal tem perdido muito. Mas espera 

que isso aconteça, porque foi promessa do governador de que iria 

aumentar esse repasse, e tem deputados trabalhando para que 

realmente isso se concretize. E lembrou que a falta desse termo 

de contratualização e o prejuízo desse não recebimento desses 

sessenta e três mil foi por culta da gestão municipal que não 

mandou dentro do prazo o contrato para ser assinado pelo 

governador. Então reforçando esse pedido, disse que quer essa 

cópia da contratualização com a assinatura do governador, 

porque no último documento que mandaram não tinha a assinatura 

do governador, tinha a assinatura somente do secretario 

municipal de saúde e do prefeito, daí não vale por ser unilateral. 

O Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Indicação n° 048/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Edvan Thiago Barros Barbosa, Gerente de Saúde, para o Dr. 

Thiago Gonçalves dos Santos, Médico Neurologista, e para a Dra. 
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Sâmua Andrade, Médica Geriatra, indicando que, juntamente com 

o Poder Legislativo, seja realizada a 1° PALESTRA DE 

NEUROLOGIA E GERIATRIA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ E 

REGIÃO DO CONESUL, tendo como público alvo idosos e seus 

familiares, e profissionais da saúde. Com a palavra o vereador 

autor falando que a população está envelhecendo até com saúde, 

mais ainda tem doenças que assustam, como o Alzheimer e 

Parkinson. Então está solicitando que seja feito palestra para a 

população naviraiense, para esclarecer sobre como conseguir 

ajuda e quais os procedimentos a serem feitos neste momento 

difícil e também de prevenção aos idosos. Essas palestras não 

teria custo nenhum já que o município contratou a seu pedido o 

Dr. Thiago Gonçalves dos Santos, Médico Neurologista, então é 

preciso divulgar e fazer prevenção. O Senhor Presidente 

solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 049/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado Ao Senhor Luciano Pereira da 

Silva, Gerente Regional da Empresa de Saneamento de Mato 

Grosso do Sul - SANESUL - Unidade Naviraí, indicando que 

sejam tampados os buracos e valas abertas em vias da cidade, 

decorrentes de obras realizadas pela Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul - SANESUL. Com a palavra a vereadora 

autora falando que isso é apenas um lembrete para a Sanesul, 

porque eles sempre consertam, mas em alguns bairros está 

demorando muito e a população está reclamando. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

Indicação n° 050/2018 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 
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para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, indicando que seja feito o rebaixamento dos canteiros 

centrais da Avenida Amélia Fukuda, partindo do cruzamento com 

a Rua Plutão, até o cruzamento com Rua Hortência Rufino 

Mônaco. Com a palavra o vereador autor que cumprimentou a 

todos e falou que está fazendo esse pedido, mas não sabe se será 

atendido porque essa gerente Ana Paulo nunca faz nada, é o 

setor mais travado que tem e já que o prefeito começou a fazer 

algumas coisas, espera que faça a gerência dela trabalhar ou que 

troque a gerente. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 051/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja realizado um estudo para a execução da 

pavimentação ou calçamento da pista do Complexo Esportivo, ao 

lado do Corpo de Bombeiros, e também no acesso à Avenida 

Amambai. Com a palavra o vereador autor falando que recebeu 

várias cobranças dos moradores e fez essa solicitação para que 

urbanize melhor o local para dar mais qualidade para aqueles que 

frequentam o espaço. O Senhor Presidente solicitou a Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 053/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, a 

Senhora Claúdia Ayako Taira Medeiros, Gerente de Receita, o 

Senhor Sérgio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças, 

indicando que seja inserida a previsão legal do ticket alimentação 

dos servidores públicos municipais na Lei Complementar 042- 
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Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Indicando ainda, 

que seja condicionado o seu valor ao percentual do salário mínimo, 

a fim de promover a valorização dos servidores e a segurança 

jurídica em relação aos reajustes ora aplicados. Com a palavra o 

vereador autor falando que essa matéria já foi pauta de várias 

discussões aqui, principalmente na época de negociação salarial, e 

uma das coisas que vê que acontece ano após ano é que nas 

negociações as reivindicações acabam limitando-se ao reajuste 

salarial e ao reajuste do ticket alimentação, que por vezes é 

usado como moeda de troca, aumenta-se um pouco mais no ticket 

e aumenta-se menos no salário; o ticket alimentação é uma 

conquista importante para o servidor público municipal, mas o 

servidor não leva para aposentadoria. Então para diminuir essa 

discussão em relação ao ticket e dar mais segurança jurídica aos 

servidores e a valorização que se tanto busca, que seja previsto 

na Lei Complementar 042- Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais, uma vez estando previsto no estatuto será difícil 

haver uma revogação; e assim como faz na câmara, que seja 

vinculado ao percentual do salário mínimo. Isso seria fundamental 

e daria tranquilidade, porque iria fortalecer a luta por reajustes 

salariais mais dignos que de fato representa valorização 

funcional. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 013/2018 de autoria do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e outros Edis; expediente endereçado aos 

familiares do Senhor Oziel da Silva Macedo, apresentando 

nossas condolências, lamentando profundamente seu falecimento, 

ocorrido no dia 09 de junho do corrente ano. E pedimos a Deus, 

confiando em Sua infinita misericórdia, para que Ele conceda 

sabedoria, força e discernimento nesta hora tão difícil, ao 

mesmo tempo em que rogamos para que o receba com alegria em 
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Sua morada eterna. O Senhor Presidente solicitou a Secretária 

que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar n° 014/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado 

à Família Stropa Garcia, apresentando as nossas mais sinceras 

condolências, pelo falecimento do senhor Ailton Stropa Garcia, 

que ocorreu no dia 20 de junho do corrente ano, em São Paulo. O 

Doutor Ailton, era juiz aposentado e ex-presidente da Agência 

Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) 

de Mato Grosso do Sul. Atuava como advogado em Dourados e 

desenvolvia a função de vice-presidente da Patrulha Mirim. 

Também era membro da Academia Douradense de Letras (ADL). 

Não poderíamos deixar de demonstrar nosso pesar aos seus 

familiares, manifestando nosso profundo respeito pela família. 

Rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. 

Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de 

todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

O Senhor Presidente determinou a primeira Secretária para 

fazer a leitura da Ordem do Dia. 

 

A primeira secretária colocou em primeira e única discussão e 

votação o Projeto de Lei n° 02/2018 de autoria do Poder 

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

de terras, medindo 1.578,18m², localizada no Distrito Industrial, 

para a empresa S. A. Sumeira Pereira – ME, e dá outras 

providências. 

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Antonio Carlos Klein. 
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Com o parecer da Comissão de Patrimônio Público favorável, 

relator Fabiano Domingos dos Santos. 

Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável, 

relator Ederson Dutra. 

Após solicitação do Pedido de Vista do Vereador Fabiano 

Domingos dos Santos e realizar visitas in loco entendeu que o 

referido projeto em tela visa beneficiar o crescimento da 

referida empresa, já instalada naquela localidade, geradora de 

empregos e com grande potencial para crescimento. Desta forma 

entende ser totalmente legal a doação da referida área à 

empresa e solicita aos nobres parlamentares a aprovar o referido 

projeto. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Fabiano Domingos dos Santos que cumprimentou a 

todos e disse que fez esse pedido de vista e o prefeito retirou o 

projeto; mas ele juntamente com o vereador Claudio Cezar e o 

Fernando gerente do desenvolvimento fizeram uma visita no local 

onde já tem a indústria, que funciona legalmente empregando 

dezesseis funcionários; e está pedindo outra área para aumentar 

a empresa que irá gerar mais quinze empregos, então espera que 

os nobres vereadores aprovem esse projeto. Com a palavra o 

vereador Claudio Cezar falando que realmente viu que a empresa 

está instalada, mas que no local não suporta o maquinário que tem 

por serem máquinas pesadas, então se faz necessário a doação de 

um novo terreno para essa empresa. O Senhor Presidente 

colocou em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 02/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por doze votos favoráveis. 
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Em primeira e única discussão e votação o Projeto de Lei n° 

018/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal; que em 

súmula: Dispõe sobre a concessão de incentivo na forma de 

isenção de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-

ISSQN sobre a construção, e a realização de serviços de 

terraplanagem no terreno de propriedade da empresa 3A 

Máquinas e Transportes Ltda, e dá outras providências. 

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Josias de Carvalho.  

Com o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, relator 

Eurides Rodrigues. 

Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável, 

relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

O Senhor Presidente colocou em discussão e votação 

nominalmente. 

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

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por doze votos favoráveis. 

 

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

023/2018 de autoria do Poder Executivo; que em súmula: Dispõe 

sobre a concessão de incentivos, na forma de serviços de limpeza 

e terraplanagem, no terreno doado através da Lei nº 2.107/2018, 

para a empresa DEAGRI AGRÍCOLA LTDA – ME, e dá outras 

providências. 

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Josias de Carvalho.  

Com o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, 

favorável, relator Eurides Rodrigues. 
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Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável, 

relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, em seguida em 

votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 23/2018 de 

autoria do Poder Executivo Municipal aprovado em primeira 

discussão e votação, por doze votos favoráveis. 

 

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

019/2018 de autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros 

Edis; que em súmula: Dispõe sobre a inclusão de conceitos de 

Empreendedorismo na Rede Municipal de Ensino. 

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Ederson Dutra. 

Com o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social favorável, relatora Maria Cristina Tezolini Gradella. 

Com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável, 

relator Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Josias falando que a intenção do projeto é justamente 

preparar os jovens para a área do profissionalismo dentro do 

comércio do nosso município. Foi feito com o aval dos vereadores, 

no qual agradece pelo entendimento, porque essa é uma 

oportunidade que será dada aos jovens. Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 19/2018 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho e outros Edis; aprovado 

em primeira e única discussão e votação, por doze votos 

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

021/2018 de autoria das Vereadoras Lourdes Elerbrock e 

Rosângela Farias Sofa; que em súmula: Institui no Calendário 

Oficial do Município de Naviraí a Semana Municipal de 

Informação e Divulgação da Saúde do Homem e dá outras 

providências. 

Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Josias de Carvalho. 

Com o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

Social relatora Maria Cristina Tezolini Gradella. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra a 

vereadora Lourdes Elerbrock falando que fez esse projeto 

porque a mulher uma vez por ano vai ao médico, mas o homem só 

vai ao médico quando sente dor e muitas vezes já é tarde; então 

gostaria que a prefeitura municipal através da gerência de saúde 

e assistência social coloque em prática no dia dos pais, porque é 

preciso chamar atenção dos homens para o seu próprio organismo 

e gostaria da colaboração dos pares desta casa.  

Em seguida o Senhor Presidente colocou em votação 

nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 021/2018 de 

autoria das Vereadoras Lourdes Elerbrock e Rosângela Farias 

Sofa; aprovado em primeira e única discussão e votação, por 

doze votos favoráveis. 

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

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. 
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Com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 

favorável, relator Antonio Carlos Klein. 

O Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador Josias falando que na gestão passada foi aprovada esta 

lei permitindo a venda de bebidas alcoólicas ao redor dos 

estádios; e um levantamento feito por ele e o vereador Júnior, 

foi constatado que a proibição de venda bebida alcoólica nos 

estádios profissionais e outros locais diminui consideravelmente 

a violência, porque a bebida alcoólica causa transtornos e 

prejuízos para o município. Com a palavra o vereador Klein 

falando que quando foi feita essa lei permitindo a venda de 

bebida alcoólica, ele também votou contra juntamente com alguns 

vereadores, mas foram votos vencidos porque a maioria acabou 

aprovando. Então vê com bons olhos essa iniciativa do vereador 

ao trazer esse projeto de lei revogando a lei anterior de 2016, 

diante de todos os malefícios que todos sabem que o álcool causa 

nas pessoas, porque através da ingestão do álcool as pessoas 

perdem os fluídos inibitórios e cometem atos que se estivessem 

sãos não cometeria, então não é conveniente a venda de bebida 

alcoólica no campo de futebol ou qualquer outra praça esportiva, 

além do que o álcool não combina com quem pratica esportes. Em 

seguida o Senhor Presidente colocou em votação nominalmente.  

O Senhor Presidente declarou o Projeto de Lei n° 022/2018 de 

autoria do Vereador Josias de Carvalho; aprovado em primeira e 

única discussão e votação, por oito votos favoráveis e quatro 

votos contrários (Eurides Rodrigues, Fabiano Domingos dos 

Santos, Marcio André Scarlassara, Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva). 

 

O Senhor Presidente convidou todos os vereadores e população 

para a sessão solene de entrega de títulos de cidadão e cidadã 

naviraiense que será realizada na próxima sexta-feira, dia 29 de 
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junho às dezenove horas. Informou que conforme o artigo 134, 

parágrafo 3º do Regimento Interno, o recesso parlamentar 

inicia-se no próximo dia primeiro de julho até 31 de julho, desse 

modo a próxima sessão ordinária será realizada no dia 07 de 

agosto de 2018, terça-feira. 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho que cumprimentou 

o Senhor Presidentes, nobres pares, senhores presentes e 

ouvintes da Rádio Cultura, onde agradeceu a vinda do deputado 

federal Dagoberto, PDT fazendo contato com nossa sociedade, 

com a classe política, pessoal da agricultura familiar, Cinturão 

Verde, Alto da Mata, Juncal, referente a emenda de trezentos 

mil, no tocante à patrulha mecanizada; agradeceu também por 

outras emendas recebidas, como duzentos mil para a saúde, 

quinhentos mil com mais quinhentos mil do governo de 

contrapartida para pavimentação asfáltica, inclusive a emenda 

que seria para o Oásis, o prefeito achou melhor fazer o 

atendimento no Jardim Paraíso por questão de emergência, obvio 

que a necessidade também é grande, mas há a emenda do 

Senador Moka que é para atender o Oásis e provavelmente o 

início das obras será após as eleições. Falou ainda que o deputado 

prometeu mais trezentos mil para nossa saúde e um milhão para 

os vereadores que estão alinhados com ele, para que estude e 

veja onde será aplicado referente a infraestrutura do município, 

no qual irão conversar a respeito com o prefeito para melhor 

investir essa emenda. Esse é o trabalho dos vereadores, muitas 

vezes criticados, onde a imprensa fala mal, principalmente 

quando pegam diárias para ir à Campo Grande ou Brasília; mas na 

verdade vereador pega diária para fazer curso, aproveitando o 

espaço de intervalo para fazer contato com os deputados. Tanto 

que na semana passada esteve num curso e esteve na assembleia 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 20 de 29 
 

SECRETARIA 

 

legislativa falando com o deputado João Grandão que fez um 

compromisso de destinar cinquenta e cinco mil para o município. 

Assim como o prefeito que também viaja atrás de emendas, 

aproveitando para parabeniza-lo porque tem feito um relevante 

trabalho no sentido de buscar emendas, porque muitas estão 

travadas, como uma emenda de um milhão, duzentos e cinquenta 

mil, do Moka que estava travada, onde ele juntamente com o 

prefeito e sua equipe falaram com o Marcos Derzi, chefe da 

Sudeco, agora só depende da liberação da Caixa Econômica, 

justamente para pavimentação e infraestrutura do Oásis; falou 

ainda que recentemente o governador Reinaldo Azambuja fez a 

liberação de vinte e três milhões de recursos, também para 

pavimentação e infraestrutura, porque o prefeito Izauri planeja 

pavimentar todas as ruas em seu mandato. Então o prefeito e os 

vereadores trabalham, mas infelizmente tem a oposição que não 

quer o bem da cidade e quem estiver insatisfeito que coloquem 

seus nomes a disposição para se candidatar porque vivemos num 

país democrático. Finalizando parabenizou mais uma vez o 

prefeito pela seriedade e pelo trabalho, porque as coisas 

começaram acontecer no município e como sempre disse, era 

preciso aguardar, porque ninguém consegue fazer grandes obras 

logo que assume uma gestão, é um trabalho que se constrói a 

cada dia para atender os anseios da população, seja na saúde, 

seja na urbanização para dar melhor qualidade de vida, porque 

existem muitas dificuldades, mas é importante ter estrutura 

psicológica para driblar as críticas destrutivas, a burocracia, 

para fazer um trabalho relevante que possa atender as demandas 

da sociedade. 

 

Usou a tribuna o vereador Antonio Carlos Klein que cumprimentou 

todos os presentes e ouvintes da rádio, falando que apesar do 

recesso parlamentar no mês de julho, continuará trabalhando, os 

gabinetes estarão abertos, os vereadores na ativa porque o 
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recesso é das sessões ordinárias, mas o trabalho da elaboração 

de projetos, indicações, fiscalização continua e quem sentir 

necessidade ou precisar ter contato com vereador a câmara 

estará aberta. Aproveitou para reforçar o convite feito à 

população para participar da audiência pública que vai acontecer 

no dia 06 de julho às dezenove horas aqui na câmara, uma 

audiência proposta por ele e outros vereadores, depois tornou 

uma parceria com a prefeitura municipal para discutir a questão 

da saúde de Naviraí, voltada para a regionalização; e como 

ouviram hoje na sessão sobre os repasses que o governo do 

estado faz para a saúde do município, infelizmente é de sessenta 

e três mil reais somente e que está atrasado desde o ano 

passado; com uma promessa de um aumento para duzentos mil 

reais e sabemos que ainda é totalmente insuficiente para atender 

a demanda de saúde de Naviraí; e vemos que Naviraí está 

esquecida pelo governo do estado, porque existe uma campanha 

do governador Azambuja pregando a regionalização da saúde em 

todos os pontos do estado e falta Naviraí, que ainda não 

aconteceu. Então é preciso discutir isso porque Naviraí faz parte 

de uma microrregião de saúde e na prática é regionalizada porque 

atende as cidades da região, mas o governo repassa pouco e ainda 

está atrasado desde o ano passado. É preciso exigir do governo 

do estado um tratamento igual ao que é dado às outras cidades 

que são sede de região como Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, 

Dourados, Aquidauana, Coxim, Nova Andradina. Informou que 

nessa audiência pública terá a participação do diretor do hospital 

regional de Nova Andradina que irá falar sobre sua experiência, o 

que melhorou e qual a vantagem de ter um hospital atendido de 

forma realmente regionalizada pelo governo do estado; a 

participação de representantes da secretaria de saúde, de 

pessoas envolvidas na saúde e que sabem qual a melhor forma de 

gestão pra saúde, porque essa é outra questão que tem que ser 

discutida em Naviraí, a gestão do hospital municipal é feita de 
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forma direta pelo município, mas todas as outras cidades as 

gestões não são feitas de forma direta pelo município, são feitas 

através de organizações sociais que fazem o gerenciamento de 

forma como se fosse uma entidade privada e tem dado bons 

resultados. Então convida toda população para participar, porque 

vai ter espaço para questionar e saber o que é melhor para a 

saúde de Naviraí. 

 

Usou a tribuna o vereador Marcio Andre Scarlassara que 

cumprimentou todos e informou que na semana passada esteve 

em Campo Grande com as deputadas Tereza Cristina e Mara 

Caseiro, com Marco Santullo, superintendente estadual da 

Funasa, acertando a entrega de um caminhão de lixo para a 

prefeitura, já foi licitado e deve ser comprado esse mês ainda e 

ser entregue antes do pleito eleitoral, graças aos esforços das 

deputadas. Falou ainda do seu pedido para realizar uma palestra 

falando sobre Alzheimer, Parkinson, uma vez que o médico 

neurologista foi contratado pelo prefeito Izauri, para orientar, 

esclarecer e prevenir sobre os danos que causam. Falou também 

da cobrança do Raio X que está quebrado, do eletrocardiograma 

e do aparelho de mamografia, onde as mulheres tem que ir à 

Nova Andradina para fazer esses exames que são tão simples, 

mas tão importante; é lastimável esse descaso que o prefeito 

tem com a saúde e se pergunta como ele consegue dormir a noite, 

porque é impossível que não saiba disso; e pediu a população que 

reze pelo prefeito, para abrir a cabeça desse ser para olhar 

pelos mais carentes que estão padecendo sem medicação, sem 

cirurgias eletivas e nada é feito. Disse que conversou com um 

médico especialista que informou que está com cem pacientes 

esperando por cirurgias eletivas, mas não tem o que fazer porque 

não tem nada no hospital para poder fazer as cirurgias, e isso já 

dura um ano e meio sem fazer e isso é muito triste, mas não irá 

se calar, porque o mínimo que pode fazer é lutar, brigar e cobrar 
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o prefeito para tentar resolver essa questão da saúde em 

Naviraí. Finalizando disse que está à disposição assim como sua 

equipe para atender a todos aqui na câmara.  

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, cumprimentou 

aos presentes, os ouvintes da Rádio Cultura, informando que hoje 

assumiu o cargo de primeira secretária na mesa diretora, onde 

agradeceu e disse que irá trabalhar muito mais do que já 

trabalha por essa casa de leis e pela população de Naviraí. Falou 

que sexta-feira terá a sessão solene para entrega de título de 

cidadão, onde juntamente com o vereador Claudio Cezar estará 

prestigiando com o título de cidadã naviraiense a senhora Leila 

Matos, que é referência de mulher, uma grande mãe, atuante, 

participante da comunidade como esposa do deputado Onevan de 

Matos, praticante da comunidade católica prestando muito 

trabalho nesta cidade e professora de francês. Irá homenagear 

também com o título, a escritora Divina Célia Garcia, autora de 

doze livros, uma pessoa que admira muito por sua luta, que tem 

um gênio forte, mas que é preciso para conquistar seus ideais, 

que admira por sua desenvoltura, pela sua representatividade e 

por estar sempre representando Naviraí em outras cidades; é 

preciso parabeniza-la pelo trabalho e esforço, porque sendo uma 

mulher cadeirante tem as dificuldades e limitações, mas mesmo 

assim consegue sobrepor às suas dificuldades, as ignorâncias das 

pessoas, desenvolvendo muito bem o seu trabalho. Homenageará 

ainda a Senhora Kazuko Tanaka, mas que todos a conhecem como 

Dona Elza da farmácia, uma pessoa maravilhosa, que sempre 

atendeu a todos com muito carinho no fundo da sua casa, 

vendendo fiado sem saber se receberia ou não, porque na época 

dos anos 70 tinha apenas dois médicos na cidade, ainda não tinha 

Samu, não tinha corpo de bombeiros, a farmácia dela era 

praticamente um pronto socorro, prestando grande serviço à 
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comunidade de Naviraí e é com muita gratidão que faz essa 

homenagem à D. Elza da farmácia; e convida a todos para virem 

até a câmara nessa sessão de entrega de títulos, porque todos os 

vereadores irão homenagear outras pessoas, e é muito 

importante que eles recebam o carinho da comunidade 

Naviraiense. Disse ainda que está vendo e presenciando grandes 

mudanças, então agradece aos pastores, à comunidade, porque 

enquanto muitos criticam, as igrejas estão se unindo e orando 

vinte e quatro horas pela classe política, e isso dá força para 

continuar com o resgate do nome, do trabalho e a missão do 

político, que é reconhecer e trabalhar pela comunidade, para o 

povo e pelo bem do povo, acreditando que irá iniciar uma nova 

política, porque os vereadores estão aqui para legislar em 

benefício da população. Esse ano, é um ano de eleição, teremos 

que escolher um presidente, deputado federal, deputado 

estadual, dois senadores, um governador; e Naviraí como todos 

os municípios, está sendo visitada por todos e ela na qualidade de 

autoridade do município recebe a todos, porque quer conhecer o 

perfil de cada um e conhecer as propostas, porque aquele que 

ganhar, ela irá cobrar o que foi prometido. Não é porque recebe a 

todos que é cabo eleitoral, porque o seu trabalho e o seu voto é 

ela quem vai definir, então tem que respeitar, tem que ser ético 

e imparcial, porque irá prestigiar todos os eventos. E quando 

decidir para quem realmente irá trabalhar, a população irá saber, 

porque estará pedindo voto e espera que a população tenha 

conhecimento de cada candidato e não porque o patrão mandou. 

Esse será o seu legado nessa câmara, chega de perseguição 

política, de revanchismo, de coronelismo, isso acabou, é preciso 

saber que são novos tempos, novas pessoas e a política tem que 

ser do coração, do respeito, da humildade, da igualdade, da 

parceria, é disso que precisamos. Não podemos votar por 

vantagens, por dinheiro, temos que votar porque a pessoa merece 
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nosso voto e acreditar que vai construir uma nova política, senão 

nunca iremos sair da mesmice, é preciso procurar político que 

realmente busque o melhor para todos, então pede que todos 

prestem atenção e procurem saber quem são os candidatos. E 

quando ela fizer o seu pronunciamento com quem irá trabalhar, 

não vai dizer se é o melhor, mas que no seu conceito a pessoa 

merece o seu trabalho, então está analisando para saber quais 

são os nomes que irá levar a casa de todos, porque o seu 

compromisso é com a população de Naviraí. Desejou boa tarde 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, e em nome do Jesus, presidente do Distrito Verde, 

da associação de moradores, cumprimentou todos presentes 

nesta casa e aos ouvintes da rádio Cultura; e parabenizou a 

vereadora Rosangela pelas sábias palavras, porque estão em 

momento de transição e transformação da política e isso precisa 

necessariamente partir dos representantes, eleitos pela 

população de Naviraí para dar a resposta e sabe muito bem do 

trabalho que a vereadora faz, com muita competência, muita 

disposição e tem dado a resposta nesta casa de leis. E hoje teve 

a eleição suplementar onde a vereadora Rosangela assumiu o 

cargo de primeira secretária, e é uma satisfação porque há 

muitos anos acompanha a luta do movimento popular de mulheres, 

e da associação de grupos de mulheres; nesta casa temos três 

mulheres, a representatividade está aquém ainda do que 

acreditamos, mas muito maior da maioria esmagadora dos 

parlamentos no nosso país. Então sucesso a Rosangela nessa nova 

empreitada, e tem certeza que estará cumprindo o seu papel e 

bem representando as mulheres do município nesta mesa 
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diretora da casa de leis, pode contar com ele no que for preciso. 

Falou também que a medida que recebe as reivindicações da 

população seja através da forma que for, seja num evento, 

através do celular, do facebook, enfim de todas as redes sociais, 

ele atende fazendo indicação, e informou que recebeu uma 

reivindicação e já encaminhou a indicação para manutenção e 

troca das lâmpadas das Avenidas Bataiporã e Nova Andradina, 

porque é um local de grande fluxo de pessoas principalmente no 

período noturno e não existe qualquer indício de segurança, é 

muito escuro e as pessoas que tem que estudar passam por 

dificuldades, e já tivemos vários casos de violência naquela 

região, então entende que além do efetivo da polícia militar para 

coibir as atitudes de violência, o poder público municipal pode 

contribuir com essa situação, iluminando. A iluminação pública não 

é só para ficar bonito, mas também melhorar a condição de 

segurança da população que precisa transitar a noite pelas vias. 

Então já encaminhou essa reivindicação e vai ficar cobrando para 

que aconteça no menor tempo possível. Falou ainda que 

encaminhou uma moção de pesar para a família do Senhor Ailton 

Stropa Garcia, juiz aposentado, de Dourados, professor da 

Unigran; e explicou a relação desse juiz com o município de 

Naviraí, falando que em 2015 depois de um ano e meio de 

discussões junto ao governo do estado e junto a Agepen, a 

respeito da lagoa de tratamento de esgoto do presídio, que 

causava danos aos moradores e produtores do Distrito Verde, o 

Dr. Ailton à frente da Agepen onde ficou um curto período, foi 

quem caminhou junto com ele e com o ex-prefeito Léo Matos, que 

resultou numa reunião com desembargadores e com uma série de 

representações, conseguindo a indicação do recurso e o prazo 

para poder executar e concluir aquela obra, então ele teve a sua 

participação com um dos problemas que tínhamos no município. 

Falou ainda que encaminhou uma indicação a respeito do esgoto 
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do bairro Interlagos e recebeu hoje um ofício da Sanesul de 

Campo Grande assinado pelo gerente, informando que as obras de 

esgoto do referido bairro serão contempladas no Programa 

Avançar Cidades. Então avisa a todos do bairro que já está 

incluído neste programa que foi lançado, algo em torno de vinte  

três milhões para a rede de esgoto do bairro Interlagos do 

município, e quer ainda que a prefeitura municipal junto com a 

câmara, com as associações de moradores discuta a destinação 

dos outros tantos milhões de recursos e não deixar para os 

técnicos de Campo Grande, porque quem decide prioridade do 

município são os representantes do municípios, essa é a visão que 

tem dessa situação. Comentou também que foi questionado sobre 

a origem desses recursos, então informou a população que tudo, 

absolutamente todo recurso público é pago por nós, divido 

através do pagamento dos nossos impostos, cada centavo que se 

gasta no comércio ou com serviços, está embutido nos impostos. 

Então com certeza as obras que acontecerão, serão pagas sim 

pelo contribuinte, por isso que na pactuação da renovação do 

contrato com a Sanesul, da concessão, houve também um 

compromisso assumido, documentalmente falando de um 

investimento em torno de setenta e poucos milhões de reais em 

obras de rede de esgoto aqui no município, pra deixar Naviraí 

com cem por cento, atendida em rede de esgoto; então esses 

vinte e dois milhões que vem é através de um financiamento, um 

programa do governo federal que a Sanesul contratou pra 

cumprir inclusive as metas da concessão que foi feita aqui em 

Naviraí; então não é um benefício sem origem, é um cumprimento 

de obrigação, isso que foi compactuado no final de 2016 e tem um 

prazo de vinte anos para completar cem por cento da cidade, 

obviamente esse aporte financeiro dá um salto, deve passar de 

mais de cinquenta por cento da cidade atendida e querendo 

avançar, mas saibam que todo recurso que é investido, que é 
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destinado para os municípios, que é contratado pelas empresas 

públicas, vem dos nossos bolsos, dos nossos impostos que 

pagamos diariamente. Então a obrigação, o dever e a 

responsabilidade dessa cobrança, a prerrogativa é de todos nós, 

dos vereadores, dos cidadãos que tem esse direito de cobrar o 

investimento de cada real, cada centavo que é investido pelo 

poder público. Finalizando agradeceu todos que o acompanham e 

desejou uma boa semana. 

 

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

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

Farias Sofa, 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 vinte e seis dias do 

mês de junho do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 
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