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SECRETARIA 

 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/09/2018. 

 

 

Aos seis dias do mês de setembro 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: Rosângela Farias Sofa e Simon Rogério Freitas Alves 

da Silva; estando ainda presentes os vereadores: Antônio Carlos 

Klein, Claudio Cezar Paulino da Silva, Eurides Rodrigues, Ederson 

Dutra, Fabiano Domingos dos Santos, Josias de Carvalho, Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior, Lourdes Elerbrock, Marcio Andre 

Scarlassara e Maria Cristina Tezolini Gradella. 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 

primeira secretária para fazer a leitura do expediente - 

informou que as atas da 22ª e 23ª Sessões Ordinárias do dia 

07/08/2018 e 14/08/2018 encontram-se a disposição na 

secretaria desta casa de leis.  

 

Apresentação dos projetos 

 

Projeto de Lei Complementar nº 08/2018 de autoria do 

Executivo Municipal; em súmula: Revoga o Artigo 59 e altera a 

redação do inciso II, do artigo 78, da Lei Complementar nº 

110/2011 de 15 de dezembro de 2011, que “Dispõe sobre o 

Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. 

O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim, encaminhou às comissões para 
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que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que 

confere o regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 34/2018 de autoria do Executivo Municipal; 

em súmula: Altera a denominação de Rua constante na Planta 

Geral da cidade, 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 30/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; que em súmula: Institui a Semana Municipal de 

Incentivo ao Esporte para a Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida 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. 

 

Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, 

Indicações e Moções: 

 

Requerimento nº 94/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, ao senhor Unilson 

Barreto Morales, Supervisor da Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul - SANESUL e à Senhora Eliza Ezer Neto, 

Supervisora de Atendimento do Grupo ENERGISA - Unidade de 

Naviraí, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras, e para o Senhor Gesse da Silva 

Andrade, Gerente do Núcleo de Habitação Popular, requerendo 

que a Gerência de Obras, por meio do Núcleo de Habitação 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 3 de 25 
 

SECRETARIA 

 

Popular, em parceria com as Concessionárias SANESUL e 

ENERGISA, apresente um relatório referente as irregularidades 

no Conjunto Habitacional Nelson Trad, sobre: 1 - os diferenciais 

das Cobranças de Taxas de Esgoto e a Taxa Mínima, feitas pela 

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL; 2 - 

o porquê de alguns apartamentos estarem tendo gastos elétricos 

elevados, fora dos padrões de consumo da região. Além destes 

questionamentos solicitamos ainda, ao Núcleo de Habitação 

Popular, cópia do contrato da Empresa Expresso, responsável 

pela administração do condomínio. O Senhor Presidente colocou 

em discussão, com a palavra o vereador autor cumprimentando a 

todos e falando que é um requerimento multifuncional indicado 

para várias situações, porque após a entrega das chaves dos 

apartamentos do residencial Nelson Trad, tem estado 

constantemente lá e por ser um modelo muito novo de morar 

nessa cidade, ao longo dos dias que se passam nessa adaptação, 

vão surgindo inúmeras dificuldades e constatou algumas delas e 

está pedindo explicações. Não vai entrar muito no mérito das 

questões por conta que vai esperar vir os documentos, mas quer 

levantar aqui os valores de energia que os moradores estão 

recebendo e está bastante desconexo com a realidade. Tem 

apartamento que tem uma geladeira simples, uma televisão, uma 

máquina de lavar, três pessoas na casa, sendo dois adultos e uma 

criança que passam muito tempo fora de casa, com uma taxa de 

energia de cento e noventa reais ou duzentos e trinta reais. 

Entende que há alguma coisa diferente, porque outros pagam 

trinta reais, sessenta reais que acredita que seja a tarifa social. 

Mas de um modo geral tarifas fora da realidade, pessoas que 

entraram menos de um mês com uma cobrança de quase duzentos 

reais de energia. Um lugar com ar condicionado, com vários 

eletrodomésticos é justificado, mas na realidade do Nelson Trad 

não é. Então quer saber se há algum problema e quer essa 

explicação da Energisa. Outra situação é da Sanesul, a taxa 
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mínima de água do nosso estado é em torno de quarenta e seis 

reais, mais a taxa de esgoto que é cinquenta por cento, mais vinte 

e três, dá em torno de setenta reais; pegou algumas contas com 

esse valor, mas também viu algumas contas com valor de taxa 

mínima de sessenta reais e taxa de esgoto de trinta e ficou sem 

entender, porque não há descrição na conta que obrigatoriamente 

tem que vir, porque qualquer serviço adicional tem que estar na 

conta, como não há descrição está perguntando pra Sanesul o 

porquê dessa diferenciação. A outra situação é sobre a questão 

da iluminação que já foi cobrada constantemente aqui porque tem 

sido cobrado diariamente; a rua da frente do residencial é 

completamente escura, a Avenida Ipuitã uma das mais bonitas da 

cidade, mas metade dela totalmente no escuro. Um aparte do 

vereador Simon falando que a prefeitura tem mais de um milhão 

na Cosip. O vereador Júnior agradeceu e disse que com um milhão 

de reais na conta da taxa de iluminação na Cosip, dinheiro mais 

que suficiente para fazer a troca, a adequação, implantação, ou o 

que for pra colocar iluminação naquelas ruas, tem muitos jovens, 

adolescentes, mulheres que estudam à noite e tiveram que deixar 

de frequentar o ensino regular pela falta de segurança ao voltar 

pra casa; já teve vários casos de violência e isso precisa ser 

coibido, porque quando fala de iluminação pública, está falando de 

segurança pública, do direito de ir e vir das pessoas, que hoje 

está sido tolhido por falta de atuação do poder público local. 

Falou que acompanhou a primeira assembleia que foi realizada nas 

quatro quadras do condomínio, onde foram eleitos os síndicos, 

conselho fiscal e deliberado a respeito de algumas situações, e 

está pedindo a cópia do contrato da empresa, porque foi 

contratada uma empresa administradora de condomínios e quer 

saber quanto está sendo pago, qual a real obrigação, qual serviço 

tem que prestar, justamente para poder fazer a fiscalização 

diante do que foi cobrado. Mas na verdade o que se vê é um total 

e completo abandono, a impressão que tem após a entrega das 
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chaves do condomínio, o poder público, o executivo municipal 

principalmente virou as costas, e não é assim que funciona, é um 

programa do governo federal, onde a prefeitura através dessa 

casa de leis fez a doação do terreno, um programa de mais de 

cinquenta milhões de reais para ser constituído e que precisa 

funcionar, precisa ser positivo para as famílias e não virar um 

transtorno. Muitas das situações são por falta de atenção do 

poder público e tem gerado grandes dificuldades aos moradores. 

Então se comprometeu a fazer os questionamentos e pede aos 

nobres pares que o acompanhe na aprovação desse requerimento, 

e tão logo tenha as respostas, estará cobrando a execução das 

melhorias que são necessárias a acontecer naquele espaço. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 104/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, 

requerendo que sejam enviadas a esta Casa de Leis, informações 

sobre: 1) o número de crianças e adolescentes, moradores do 

Conjunto Habitacional Nelson Trad, localizado nos bairros: Vila 

Nova e Vila Alta, que estão na lista de espera por vagas em 

Centros de Educação Infantil (Creches) e nas escolas de 

educação básica, localizados nos bairros Vila Nova e Vila Alta e 

nos bairros das imediações; 2) a previsão de criação de novas 

vagas e contratação de novos professores nas escolas dos 

bairros Vila Nova e Vila Alta e nas localizadas nos bairros 

próximos, para atender a demanda do referido conjunto. O 

Senhor Presidente colocou em discussão e em seguida em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 118/2018 de autoria do Vereador Ederson 

Dutra; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 
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Prefeito José Izauri de Macedo e ao Senhor Elvis Caiçara da 

Silva, Delegado Regional da Receita Federal do Brasil - Delegacia 

de Dourados-MS, requerendo que o Poder Executivo Municipal e 

a Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil atuem em 

conjunto, para propiciar um melhor funcionamento da Agência da 

Receita Federal do Brasil de Naviraí-MS, viabilizando soluções 

que possibilitem a sua permanência no município. Solicito, ainda, 

como forma de incentivo para manter o referido órgão na cidade, 

que o Excelentíssimo Senhor Prefeito verifique a possibilidade 

de disponibilizar uma sala estruturada, com fornecimento de 

água, luz e internet. Tomemos como exemplo o prédio do antigo 

fórum, localizado próximo à praça Euclides Antônio Fabris, onde, 

atualmente, estão instaladas a Gerência de Assistência Social, 

Gerência de Receita e o Núcleo de Informática. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra o vereador autor 

que cumprimentou todos e falou que esse requerimento vem de 

encontro ao pedido do delegado da receita federal, que estão 

indo embora porque o prédio que tinham alugado é muito grande e 

como tem um plano nacional do governo Temer, esse governo 

golpista, de fechar correios como foi fechado em Naviraí, fechar 

as receitas federais, mas se a receita federal for embora, será 

um retrocesso. Então o que estão pedindo é uma sala pequena 

para manter toda função da receita federal, porque não tem mais 

verba pra pagar o aluguel. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara que cumprimentou a todos e disse ser necessário o 

prefeito ter essa visão futurista do desenvolvimento econômico, 

a receita federal é necessária no município para agilizar a 

abertura das empresas, agilizar a vida do cidadão Naviraiense 

para tirar CPF, regulação de impostos de renda, restituição, 

enfim foi uma conquista quando a receita federal veio pra cá e 

não pode perder de forma alguma a receita federal. O vereador 

Ederson agradeceu e disse ter acabado de receber uma 

informação que o pessoal da gerência de administração se reuniu 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 7 de 25 
 

SECRETARIA 

 

com o pessoal da receita federal, mas não sabe qual posição foi 

tomada. E isso o deixa chateado, porque foi ele que levou a 

demanda à prefeitura e não foi convidado para essa reunião, 

tentam fazer do jeito deles; não dá pra saber qual é a intenção 

do mandato do Dr. Izauri, enquanto fica tentando ajudar, eles 

tentam te excluir, por isso a cidade está esse caos. Um aparte do 

vereador Klein, cumprimentou a todos e falou que estava na 

prefeitura quando o vereador Ederson chegou relatando que a 

receita federal estava para sair de Naviraí, mas que dependia de 

uma sala cedida pela administração para que pudesse continuar, 

disseram que iria fazer, mas até agora nada. E isso que o 

vereador disse que fazem as coisas e o vereador não fica 

sabendo e não participa de nada, infelizmente é uma realidade 

que está acontecendo no município. Às vezes são convidados para 

serem comunicados de uma decisão que foi tomada, não para 

discutir que vai ser tomada uma decisão, e foge daquilo que o 

próprio tribunal de justiça já determinou de que o vereador 

fiscaliza, legisla e auxilia a administração, mas na parte de 

auxiliar a administração parece que o prefeito realmente não 

quer, porque sempre que leva alguma ideia ele ouve, mas não 

coloca em prática o que é sugerido. Então se as ideias dele são 

sempre as melhores e só executa as dele, os vereadores estão 

aqui só legislando e fiscalizando, porque não permite que os 

vereadores auxilie a administração. Então de público tinha que 

fazer essa reclamação, porque já fez a ele várias vezes, porque 

estão aqui para auxiliar, não são adversários do prefeito, são 

auxiliares da administração porque querem o melhor para Naviraí, 

mas parece que ele não quer isso. O vereador Ederson agradeceu 

e disse que nessas situações que falta informação, os grupos 

ficam falando que os treze vereadores não fazem nada, mas na 

realidade estão trabalhando e cobrando, mas pessoas 

desinformadas jogam palavras ao vento, e é bom se informar 

primeiro antes de falar, porque se a prefeitura está bagunçada, a 
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câmara não está, estão todos trabalhando e só não cassaram esse 

prefeito porque o juiz suspendeu a sessão, mas as pessoas 

oportunistas e covardes usam de má fé para falar dos treze 

vereadores. Falou ainda desse ato cívico que está acontecendo 

hoje e que a população está reclamando por não presenciar 

porque estão todos trabalhando, mas os vereadores não foram 

comunicados também, isso é prerrogativa do executivo e não vai 

levar culpa do irresponsável do prefeito e de seus gerentes. Esse 

mandato do Izauri chegou ao fundo do poço, não tem mais moral 

para tocar o executivo. Um aparte do vereador Simon 

parabenizando pelo requerimento e falando que realmente não 

podemos perder a receita federal, e fugindo da matéria, 

comentou que mais uma vez estamos sem gerente de esportes, 

quando se esforçam para criar alguma coisa, o executivo vai e 

destrói, colocando o esporte em segundo plano; os vereadores 

correndo atrás para criar ou resgatar um fundo que existe e o 

executivo não liga, é um absurdo o que fazem porque quem acaba 

pagando é a população, mas os vereadores terão que se posicionar 

de uma forma mais rígida para que o prefeito caia na real. O 

vereador Ederson disse que na cidade está fechando o correio, 

fechando a receita federal, é porque a coisa não tá bem, porque 

o certo é trazer mais órgãos federais, estaduais e a cidade ficar 

completa com essa demanda; mas a sua parte como vereador está 

fazendo, agora é com a população, a mesma população que veio 

para a porta da câmara pedir a cassação daqueles vereadores, 

agora a população tem que se manifestar e ir para a prefeitura e 

usar o clamor popular para que seja tomada uma providência no 

município de Naviraí. Com a palavra a vereadora Lourdes 

parabenizando o vereador e dizendo que se o prefeito não tomar 

uma posição e não resolver o problema da receita federal 

estamos retrocedendo a séculos atrás se realmente ela for 

embora; quanto ao ato cívico de 7 de setembro que aconteceu 

hoje no dia 6 de setembro, achou uma tremenda de uma 
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palhaçada, porque o comércio está aberto, todos trabalhando e 

os pais não podem ver seus filhos. Com a palavra o vereador 

Júnior falando com relação ao requerimento que o vereador 

Ederson está coberto de razão, porque ele vem falando isso 

desde o início do ano passado, e o que é falado em campanha 

eleitoral como proposta, o que os candidatos pregam nas reuniões 

tem que ter valor, tem que ser feito com seriedade e ser 

caracterizado como compromisso, em época de eleição não pode 

jogar palavras ao vento, e está falando isso porque o slogan da 

campanha era a retomada do desenvolvimento, e por vezes 

tiveram que usar a palavra aqui para relatar situações que 

justamente vai na contra mão do desenvolvimento e essa é mais 

uma, está convencido que é preciso fazer sua parte, porque não 

dá em momento algum pra esperar qualquer tipo de 

reconhecimento do executivo em relação ao trabalho dos 

vereadores, quando eles dão uma ideia boa, ouvem e publicam na 

imprensa como ideia própria e a impressão que dá é que tratam a 

câmara como adversário, como inimigo. Os vereadores são 

defensores da educação, do esporte, mas a cada nova nomeação 

que acontece, não dá pra saber pra onde vai. Um aparte do 

vereador Josias falando que o Júnior tem razão, porque os 

vereadores foram escolhidos para liderar junto com a gestão do 

prefeito, mas esporadicamente são chamados para uma reunião e 

quando chamam na verdade é apenas para tomar consciência, 

porque já está tudo decidido como aconteceu recentemente na 

posse da gerente de educação; mas o prefeito deveria ter vindo a 

esta casa e conversado com os treze vereadores e pedido 

sugestões, até para aproximar esse laço fraternal de 

relacionamento político, mas infelizmente percebe que esta 

câmara está esquecida pela gestão; sabe da seriedade, da 

competência e honestidade do prefeito, mas está pecando em 

muitas coisas em relação entre essa harmonia entre os poderes. 

Um aparte do vereador Eurides falando que parece que temos 
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três prefeitos na prefeitura, então fica difícil saber pra quem 

pedir e conseguir alguma coisa, porque todos mandam, assim 

também como é estranho ter uma gerente com três pastas, já 

pode até pedir música no fantástico. O vereador Júnior 

agradeceu e disse que de fato é uma preocupação muito grande 

que estão tendo, e sobre o que a vereadora Lourdes citou, ele 

comentou que esteve hoje na praça para prestigiar as pessoas 

que estavam presentes, como principalmente os policiais, os 

bombeiros, as escolas, as crianças que foram fazer as 

apresentações com toda boa vontade, as professoras, enfim a 

comunidade que de alguma forma foram até lá, mas quando ouviu 

o discurso acalorado do prefeito falando da importância do 

resgate do civismo, do patriotismo, de incentivar as crianças, que 

ao longo dos anos foi se perdendo a importância do dia 7 de 

setembro, ele se perguntou que importância está sendo dada por 

esta administração do dia 7 de setembro, que é uma data 

simbólica, que representa a quebra de vínculo com a colônia, é 

uma data que representa o civismo, o patriotismo, a liberdade do 

nosso país, a soberania nacional e ser comemorado no dia 06 de 

setembro, já ouviu falar da semana da pátria com várias 

comemorações, mas nunca viu comemorar ato cívico em relação à 

independência na véspera, talvez essa seja a primeira vez na 

história desse município. Estamos aqui há quase dois anos falando 

e repetindo a cada sessão que não dá pra fazer as coisas de 

qualquer jeito, estamos falando de mudança na política, de 

renovação, de transformação, de propósito, mas continua vendo 

as mesmas práticas, é nomeação após nomeação e não se vê falar 

no organograma, não existe planejamento nessa administração; 

tenta ajudar cobrando o organograma, cobrando a questão da 

receita federal, cobrando a questão da semana de esportes para 

as pessoas portadoras de deficiência, e são sugestões que 

entendem que são importantes, são treze cabeças eleitas pelo 

povo e que ouve vinte e quatro horas o anseio da população, não 
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estão aqui para atentar contra a prefeitura ou para torcer pelo 

pior, querem ver as coisas acontecerem, querem ver o 

desenvolvimento do município, que Naviraí prospere, mas hoje não 

vê ações concretas, as coisas são feitas de qualquer jeito. Mas 

parabeniza as crianças das escolas que fizeram suas 

apresentações, as gurizadas da guarda mirim que enche a todos 

de orgulho, à banda Tom Jobim, mas não pode compactuar com 

um ato cívico feito às pressas. Pela ordem o vereador Claudio 

Cezar pediu para se atentar ao requerimento. O vereador Júnior 

continuou e disse que foi feito de qualquer jeito, mas que não 

pode ser assim tem que ser feito com planejamento, precisa 

acontecer de uma forma que contemple de fato os anseios da 

população; e para encerrar disse da importância da receita 

federal para o desenvolvimento do município, e do executivo 

municipal atentar para o que realmente é necessário acontecer 

na cidade, senão ficaremos apenas com palavras ao vento e nada 

de ações concretas e a cidade cada vez com maior dificuldade 

com as ações do executivo. O Senhor presidente colocou em 

votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 124/2018 de autoria da Vereadora Rosangela 

Farias Sofa; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhorita Milena Cristina Feuser, Gerente de Administração, e 

para o Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços 

Públicos, requerendo que seja disponibilizado um local, no 

prolongamento da Rua João Rigonato (saída para Juncal), para 

que os munícipes possam efetuar o descarte de materiais 

descartáveis e inservíveis, gerados por reformas de pequeno 

porte, restos de poda e capina de origem domiciliar, ou, ainda, 

móveis e eletrodomésticos velhos, que normalmente são 

descartados nas vias públicas. O Senhor Presidente colocou em 

discussão, com a palavra a vereadora autora falou que fez esse 
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requerimento observando a situação da saída para Juncal, quase 

todos os finais de semana passa por lá e tem visto que ao longo 

do caminho a sujeira está aumentando e está ficando 

insustentável a prefeitura fazer a limpeza. Então quer que se 

crie um ponto onde todos possam descartar, porque é vergonhoso 

ver tanta sujeira e preza pela limpeza da estrada. Um aparte do 

vereador Claudio parabenizando, porque realmente é muito feito 

e uma preocupação muito grande, mas sugere também em entrar 

com um pedido para o estado colaborar para manter limpo e 

gramado, porque é uma estrada estadual e já iria inibir as 

pessoas de jogar lixo no local. A vereadora Rosangela pediu mais 

uma vez pra população para que sejam mais responsáveis pelo lixo 

que geram e onde colocam. Um aparte do vereador Marcio 

Scarlassara falando que esteve ontem na capela mortuária Pax, 

na Avenida Mato Grosso, e havia muito lixo em frente e com o 

esgoto a céu aberto; muitas pessoas veem de fora para sepultar 

os entes queridos e é vergonhosa a situação, então tirou uma 

foto e enviou ao Zé Mário da vigilância sanitária, porque é saúde 

pública e é preciso limpar, cuidar e autuar o dono do terreno 

também, então fica o alerta, porque são vários casos de descaso 

em Naviraí. A vereadora agradeceu pela colaboração e pediu 

encarecidamente à população para ajudar, sabe que existe 

dificuldade financeira, mas essa questão do lixo, principalmente 

na saída não depende de dinheiro não, mas de conscientização 

mesmo; então já que está pedindo um ponto, que todos coloquem 

no mesmo lugar pra facilitar para a prefeitura fazer a retirada; 

também falou que é inadmissível encontrar tanto cachorro morto 

ao longo da estrada jogado a céu aberto, mas como já pediu uma 

vez, repete que é preciso ter um local adequado para enterrar os 

animais ou um crematório para resolver esse problema, mas ainda 

vai conseguir achar uma solução, porque Naviraí precisa avançar 

em tudo que se relaciona a lixo, porque vai incidir diretamente na 

saúde pública da população. Com a palavra a vereadora Lourdes 
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Elerbrock falando que nem para os seres humanos tem cemitério 

ou crematório, imagina conseguir para animais, é muito 

complicado; e em relação aos lixos jogados, infelizmente não é só 

em vias, mas também em muito terrenos baldios onde as pessoas 

jogam entulhos, ela mesmo já recebeu várias notificações porque 

as pessoas jogam móveis velhos em seus terrenos, até carro 

velho colocaram; mas gostaria que as autoridades tomassem uma 

atitude quanto ao cemitério de ser humano, de animais e de lixo.  

O Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 126/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor 

Sérgio Henrique dos Santos, Gerente de Finanças, requerendo 

informações detalhadas, referentes ao período de janeiro de 

2017 a agosto de 2018, a respeito: a) da entrada e saída dos 

recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública - COSIP; b) da quantidade de lâmpadas orçamentadas, 

licitadas e compradas; c) da localização de onde foram trocadas 

as lâmpadas danificadas. Convém-nos informar, no presente 

documento, que esta Egrégia Casa de Leis requereu 

anteriormente informações a respeito dos recursos da 

Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 

COSIP, no período de janeiro a dezembro de 2017. Dessa forma, 

solicitamos a gentileza desta respeitosa Gerência de Finanças de 

encaminhar novamente as informações a respeito dos recursos, 

com dados atualizados até agosto do corrente ano. O Senhor 

Presidente colocou em discussão, com a palavra a vereadora 

autora, falando que estamos vivendo numa cidade às escuras, 

sabe que tem dinheiro e não é pouco; mas a única coisa que ficou 

sabendo sobre a verba da  Cosip, é que o prefeito tirou trinta por 

cento da Cosip para complementar folha de pagamento no final do 

ano, mas no início do ano passado foi pedido para comprar nove 
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mil lâmpadas compraram apenas mil e quinhentas lâmpadas, e isso 

não é nada para uma cidade como Naviraí, e até agora não se 

falou em compra e muitos alunos deixam de ir às escolas à noite 

devido a falta de segurança pela total escuridão. Um aparte do 

vereador Marcio Scarlassara sugerindo que a vereadora fale 

pessoalmente com o prefeito a respeito da iluminação, porque vai 

chegar dezembro e mais uma vez ele vai tirar trinta por cento do 

dinheiro da Cosip e ficaremos sem iluminação; então em nome dos 

treze vereadores toma a liberdade de pedir a vereadora que já 

participou na grande maioria das entidades de Naviraí, pela 

história de vida que tem juntamente com seu esposo, que 

converse com prefeito, quem sabe com o respeito e com amor que 

a vereadora tem, consiga resolver esse problema. A vereadora 

Lourdes disse que nem com o respeito que tem, nem com seu 

trabalho que tem na comunidade, consegue alguma coisa com o 

prefeito, porque já fez isso e não conseguiu nada até agora; 

então que a população saiba que estão pedindo, brigando, 

implorando, os treze vereadores estão fazendo sua parte, estão 

trabalhando e tentando fazer que o prefeito trabalhe e use o 

dinheiro que tem na conta da Cosip pra iluminar a cidade. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 127/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior; expediente endereçado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com 

providências para a Senhora Caroline Touro Beluque Eger, 

Gerente de Educação e Cultura, requerendo que o mesmo serviço 

de transporte de alunos, dos Bairros Cidade Jardim 1 e 2 no 

período da manhã, seja oferecido no período da tarde e noturno 

(conforme adendo da Vereadora Lourdes Elerbrock), pela 

Gerência de Educação e Cultura de Naviraí – MS - GEMED. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, com a palavra o 

vereador autor, disse que mais uma vez falando da importância 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 15 de 25 
 

SECRETARIA 

 

que tem a educação e fazendo um pedido bem simples e talvez 

nem fosse matéria para uma sessão da câmara, porém diante das 

dificuldades que tem em ver os pedidos que são feitos pela 

população, não atendidos via ofício ou via informal, entendeu 

necessário passar por essa sessão. O Cidade Jardim tem um 

serviço de transporte para as crianças, oferecido pela gerência 

de educação por conta da distância que tem das escolas, e esse 

serviço só é oferecido na parte da manhã, mas quer que se 

estenda para o período vespertino, sem maiores complicações e 

discussões. A vereadora Lourdes perguntou sobre quem estuda à 

noite, o vereador Júnior disse que cabe um adendo e que seja 

incluído, até por conta da segurança. O Senhor presidente 

colocou em votação o adendo proposto pela vereadora Lourdes, 

sendo aprovado; em seguida colocou em votação o requerimento, 

sendo aprovado. 

 

Indicação n° 77/2018 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para a 

Senhora Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, 

indicando que seja viabilizado, com máxima urgência, o 

recapeamento asfáltico nas Ruas Maria Colpani Volpato, Serafim 

Carmo de Moraes Neto, Marina Rigonato e Herminia Tagliari 

Rigonato, localizadas no Conjunto Habitacional Odércio Nunes de 

Matos. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 79/2018 de autoria do Vereador Josias de 

Carvalho; 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, indicando a possibilidade de um estudo, para que seja 

feito o rebaixamento da calçada em frente à Escola Estadual 
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Eurico Gaspar Dutra, para uso como estacionamento, situada na 

Rua Bororós, Bairro Eucalipto. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Indicação n° 80/2018 de autoria do Vereador Claudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito José Izauri de Macedo, com providências para o 

Senhor Adriano José Silvério, Gerente de Serviços Públicos, 

indicando que seja viabilizada a iluminação pública na Avenida 

José Soares Limeira, localizada no Jardim Paraíso. Com a palavra 

o vereador autor falando que a obra dessa avenida foi concluída 

em 2016, mas até hoje não fizeram a iluminação central nos 

canteiros, ficando totalmente na escuridão. Um aparte da 

vereadora Lourdes comentando que no trajeto da Universidade 

Federal também está sem iluminação, sendo um perigo gigantesco 

porque muitas pessoas vão de bicicleta, as autoridades tem que 

prestar mais atenção e iluminar essa cidade para dar mais 

tranquilidade no período da noite. O vereador agradeceu e disse 

que é preciso o prefeito e a gerente se atentar e ter uma pessoa 

responsável pela iluminação, não adianta ter um telefone 

disponível para reclamação porque também não funciona, e pede 

iluminação porque sabe que tem dinheiro na pasta, só está 

faltando atitude para trabalhar; e toda semana vai fazer essa 

cobrança referente a um bairro diferente. Um aparte do 

vereador Ederson falando que fez um requerimento a duas 

sessões atrás para começar pelo bairro Cidade Jardim porque é 

uma escuridão total, mas não tem nenhuma pessoa encarregada 

da iluminação pública pra ver isso, tem gerente pra tudo, menos 

pra isso, então o que realmente falta é uma boa gestão. O 

vereador Marcio Scarlassara solicitou um aparte e disse que 

estão debatendo um assunto que acabaram de falar, iluminação 

pública, na verdade são dois anos no mesmo assunto, e acredita 

que não atendeu e não irá atender, porque na verdade quer 
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guardar o dinheiro para pagar a folha de pagamento no final do 

ano, infelizmente a incompetência impera o que resta é rezar. O 

vereador Claudio agradeceu e disse que a população está sempre 

cobrando, então é preciso arrumar uma pessoa responsável para 

resolver esse problema da iluminação porque tem dinheiro nessa 

pasta, e é uma vergonha para o vereador ficar o tempo todo 

cobrando troca de lâmpadas. O Senhor Presidente solicitou a 

Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar nº 17/2018 de autoria do Vereador Luiz 

Alberto Ávila Silva Júnior e outros edis; expediente endereçado 

aos famíliares do Senhor José Cardoso Chagas, apresentando as 

nossas sinceras condolências pelo seu falecimento, ocorrido no 

dia 03 de setembro do corrente ano. Rogamos a Deus que o 

receba com alegria, em Sua morada eterna. Pedimos a Deus, 

também, confiando em Sua infinita misericórdia, para que Ele 

conceda sabedoria, força e discernimento aos familiares, nesta 

hora tão difícil. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que 

faça o encaminhamento da mesma. 

 

Moção de Pesar nº 19/2018 de autoria da Vereadora Maria 

Cristina Tezolini Gradella e outros edis; expediente endereçado 

aos familiares do Ex-vereador Dr. Antonito Pires de Souza, 

apresentando nossa solidariedade e condolências pelo 

falecimento deste ilustre cidadão Naviraiense, sua morte enluta 

não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que 

lamenta a grande perda. Justificativa: O Dr. Antonito mudou-se 

para Naviraí no final da década de 60 para exercer a profissão 

de médico, não precisou de muito tempo para se convencer que 

aqui “para sempre seria o seu lar”. Junto com um colega de 

profissão construiu e inaugurou a Casa de Saúde e Maternidade 

Naviraí, que por anos foi o único hospital da cidade. Muito 

querido pelos colegas de profissão, soube honrar a classe médica 
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com seu profissionalismo e dedicação, em uma época que os 

recursos eram precários. Por ser pessoa conhecida e respeitada 

na comunidade, foi convidado a exercer o cargo de Secretário de 

Saúde da Prefeitura Municipal, quando então resolveu concorrer 

a uma vaga no legislativo municipal como candidato a vereador nas 

eleições municipais do ano 2000, sendo eleito para exercer o 

cargo na legislatura 2001/2004. Sempre foi um político que 

procurou guiar-se pelo que julgava ser o interesse público, mesmo 

nos momentos de divergências não tinha medo de falar e de 

buscar o entendimento que fosse salutar para todos. Ele deixa 

esposa, filhos e netos, além de um grande legado como homem 

público. E neste momento de tristeza, abraçamos a família Pires 

de Souza e rendemos nossas homenagens ao Ex-vereador e ente 

querido Dr. Antonito Pires de Sousa. Hoje não o temos mais 

entre nós, porém fica o registro da gratidão, respeito e 

admiração da figura de um amigo, pai de família, médico e homem 

público que conquistou a simpatia da população Naviraiense. É 

certo que deixará saudades, mas a essência da sua passagem se 

manterá firme e viva no livro da vida que escreveu, contribuindo 

para valorizar a missão que nos fora confiada por Deus. 

Agradecemos ao Dr. Antonito pelo trabalho prestado ao nosso 

município. Assim sendo, esta Câmara não poderia deixar de se 

associar ao pesar dos familiares, rogando a Deus que traga 

conforto aos corações enlutados com a perda do ente querido, 

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

todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, e que o Dr. 

Antonito Pires de Sousa, descanse em paz. Respeitando as 

formalidades regimentais, requeremos que fique constando nos 

anais dessa Casa de Leis, a presente Moção de Pesar pelo 

falecimento do Ex-vereador Dr. Antonito Pires de Sousa 

ocorrido no dia 04 de setembro de 2018. Que se dê ciência da 

presente Moção de Pesar aos familiares, filhos e esposa, a quem 

expressamos as nossas sinceras condolências. O Senhor 
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Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da 

mesma. 

 

 

TRIBUNA 

 

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 e ouvintes da Rádio Cultura. 

Primeiramente falou fora Temer, segundo agradeceu ao vereador 

Simon pela cedência de cinco minutos e falou que é uma sessão 

atípica fora do dia certo, e vai relatar algumas situações em 

relação ao condomínio Nelson Trad, da dificuldade que tem 

passado os moradores daquele local, sem dúvida nenhuma um 

grande programa habitacional, programa minha casa minha vida, 

criado pela administração do partido dos trabalhadores, 

presidente Lula, presidente Dilma, que esse ano beneficiou 

oitocentas famílias que pagavam aluguel, moravam de favor ou 

moravam em barraco de lona, então fica muito satisfeito de ver o 

programa habitacional minha casa minha vida, e satisfeito em ver 

o recurso que pagamos de imposto diariamente em tudo que 

compramos; impostos que são recolhidos do nosso ordenado, 

retornar em benefício para aqueles que mais precisam, esse é o 

propósito de uma instituição, de uma estrutura governamental, é 

fazer retornar o dinheiro dos nossos impostos para o cidadão, 

para a população, para quem mais precisa e vimos acontecer aqui 

no Nelson Trad; saudou o Júlio que foi eleito síndico da quadra 3 

do Nelson Trad, falou que morar em condomínio é um modelo 

diferente de morar, porque não temos esse costume, tem a 

cultura da casa com terreno grande, porque o nosso município 

sempre teve esse perfil. Hoje com a dificuldade de espaço 

convencionou-se fazer apartamentos para atender a população e 
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tem atendido, ocorre que precisa ter atenção do poder público, 

mas não estamos vendo; já passaram quase dois meses da entrega 

das chaves e estamos com uma questão pendente, que é a falta 

de um posto, de uma unidade básica para atender a população do 

Nelson Trad, estamos deparando com a dificuldade das crianças 

que estudam em várias escolas do município, que saem de lá para 

estudar, exemplo no Flores, tem a dificuldade da ausência de uma 

escola estadual naquele local; com aumento da população, 

aumentam também as dificuldades e os problemas e o poder 

público precisa estar atento à isso. Falou que no ano passado 

aconteceu uma audiência pública com o tema o futuro do Jardim 

Paraíso e acredita que a maioria dos vereadores participou, que 

foi exatamente motivada pela inauguração que já era prevista da 

entrega dos oitocentos apartamentos do Nelson Trad e daqui a 

alguns meses a entrega das trezentas e treze casas do Belo 

Horizonte também, então quer saber como vai levar o serviço 

público de qualidade para atender esse aumento da população. 

Disse que no começo do ano passado foram tirados vários 

encaminhamentos de posto de saúde, de creche, escola, enfim de 

um atendimento de qualidade pra população, mas de lá pra cá 

absolutamente nada aconteceu, sequer temos o atendimento do 

cadastramento do CAD único no CRAS 2 no Jardim Paraíso, nem 

isso consegue ter. O que está cobrando aqui foram os 

encaminhamentos tirados de uma audiência pública com a 

participação da população, mas nada aconteceu. Não dá para 

admitir, ver um governo que não atenta aos anseios da população, 

é preciso ter coerência, é preciso fazer com que os 

encaminhamentos se tornem práticas, não dá pra ficar 

conversando, ficar prometendo, ficar anunciando coisas que 

nunca acontecem; falou que está de portas abertas a toda 

população do município, porque sempre teve a prática de tentar 

ao máximo interagir com a população, de ouvir os anseios da base, 

que são essas as pessoas que confiaram nele aqui; que pagam seus 
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impostos, que fazem com que essa estrutura governamental 

chamada poder legislativo, funcione. Ter o vereador disponível 

para poder atender, para cobrar, pra poder dar a cara à tapa e é 

isso que tem feito e quer continuar fazendo com apoio da 

população de Naviraí, a importância de ter essa representação 

política, mas ela só é válida e de fato efetiva quando há uma via 

de mão dupla; vereador que vai atrás de ouvir a população e a 

população que vai atrás dizer àquilo que precisa dizer para os 

vereadores, o anseio e as cobranças embasam o trabalho, dão 

segurança e respaldo político para o que quer fazer. Por fim e não 

menos importante falou que voltou a cobrar no dia de hoje a 

instituição de um organograma e todas as cobranças que foram 

feitas na sessão hoje são de serviços básicos, de serviços 

essenciais. Podem reparar no mandato de cada vereador e cada 

vereadora, ninguém aqui está cobrando nada de extraordinário, 

apenas o que é básico, atendimento de qualidade nos postos de 

saúde, a estruturação dos postos de saúde e não a retirada dos 

profissionais como foi feito com os auxiliares de enfermagem, 

que antes tinha três e hoje são dois, pra alimentar o sistema 

para atender a população sem a mínima condição de trabalho, 

estão cobrando remédios na farmácia municipal, cobrando que o 

hospital municipal volte a fazer as cirurgias eletivas que há dois 

anos não são feitas, cobrando iluminação pública que tem 

dinheiro, o recurso de um milhão, exatamente o que foi usado no 

final ano passado pra complementar a folha, e questionando o 

gerente de finanças, ele já declarou no gabinete do vereador 

Simon, que vai utilizar novamente o recurso da Cosip pra folha de 

pagamento, então o que está no escuro hoje, a tendência é ficar 

mais ainda até o começo do ano que vem; mas estão falando de 

segurança pública, segurança pública não se faz só com policiais, 

pode também fazer a sua parte enquanto poder público de 

garantir o mínimo, de iluminação, condição das pessoas irem e 

voltarem para suas casas em segurança. Agradeceu e disse que 
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essa sessão foi adiada por conta do falecimento do Dr. Antonito, 

por quem tem muito apreço à família e ao profissional que foi, 

vizinho por muitos anos de sua mãe, profissional médico que fez o 

seu parto, nasceu pelas mãos do Dr. Antonito e rende a mais 

sincera homenagem a esse excelente e grande profissional que 

Naviraí teve e que também foi um dos desbravadores da medicina 

aqui no município, o saudoso agora deixou um legado de 

profissionalismo, de dedicação e de ter ajudado as mães a 

conceber inúmeros e inúmeros naviraienses que hoje se tornam 

cidadãos e cidadãs da sociedade. Despediu falando Lula livre. 

 

Usou a tribuna o vereador Claudio Cezar Paulino da Silva, 

cumprimentou o Cido que sempre nos honra com sua presença, 

aos demais presentes e aos ouvintes da rádio. E mais uma vez 

vem a tribuna para cobrar porque infelizmente as coisas não 

acontecem. Disse que acabou de receber uma cobrança em seu 

facebook a respeito da ponte da Fazenda Maringá, já esteve no 

local com o vereador Bugão há quarenta dias, e ainda não foi 

consertada; o que ônibus escolar tem que dar uma volta de mais 

ou menos quinze quilômetros obrigando as crianças levantar mais 

cedo ainda para vir à escola, tem mais gasto para o município com 

combustível; fica chateado em fazer essas cobranças, mas é 

necessário porque não quer ficar recebendo cobranças e quer 

ajudar a administração a resolver; falou também que recebe 

várias reclamações pela falta da iluminação pública e pede a 

gerente Ana Paula que é responsável por esse setor, que se 

atente a isso, porque é muito importante pra quem paga seus 

impostos e merece ter qualidade de vida no município. Falou ainda 

da sua indignação pela comemoração de 7 de setembro ter 

acontecido hoje dia 6 com esse ato na praça, não concorda 

porque ao seu ver não pode ficar mudando uma data tão 

importante como é o 7 de setembro, sem contar que os pais não 

podem ver seus filhos por estar trabalhando e ainda o transtorno 
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que causa no trânsito fechando a praça em dia de trabalho; então 

deixa sua indignação com os gerentes responsáveis por esse ato 

de hoje. Falou que irá continuar cobrando, visitando os órgãos da 

cidade, os bairros, recebendo as demandas e solicitações de 

melhorias que as pessoas tanto precisam nesta cidade. Não está 

falando que está tudo ruim aqui, mas pode ser melhorado porque 

são coisas relativamente simples que é preciso fazer, como a 

iluminação, e tem o dinheiro da Cosip que é revertido todo para 

manutenção da iluminação pública; então estará sempre pedindo  

melhorias em sua cidade atendendo o anseio da população e pede 

a Deus que ilumine cada dirigente dessa cidade, pedindo 

sabedoria para que possam fazer um trabalho cada vez melhor 

pela cidade. 

 

Usou a tribuna a vereadora Rosangela Farias Sofa, cumprimentou 

a todos e falou que foi uma semana muito difícil para todos, 

devido a tantas perdas e assim como toda essa casa está sentida, 

não poderia deixar de expressar sua tristeza pelo Dr. Antonito, 

pelo Bruno, pelo filho do Sr. Valdevino, pela mãe da Lê, uma 

semana muito pesada e muito difícil mesmo. Falou ainda que no 

ano passado ela trabalhou muito o agosto lilás, o setembro 

amarelo, outubro rosa e novembro azul e agora concluiu o agosto 

lilás, terminando com um circuito de palestras nas residências, 

muitas vezes falou apenas para cinco pessoas, mas ficou feliz por 

esse trabalho. Agora iniciando setembro assume a postura de 

informar a população, porque não é só requerer e indicar, mas 

informar e ajudar a população no que estiver ao seu alcance, 

então trabalhar pelo bem da comunidade, promover a dignidade 

humana, esse é o papel do político; esclarecer os direitos que as 

pessoas têm e acima de tudo mostrar seu amor pela população, 

esse é o seu papel; terminando o agosto lilás, foi muito falado 

sobre a violência contra a mulher e onde encontrar ajuda, e é 

preciso demonstrar uma grande preocupação com índices 
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negativos que envolvem o Brasil. Agora está iniciando o mês de 

setembro que é dedicado a prevenção do suicídio e entende que 

se faz necessário trabalhar muito para reduzir esse número de 

suicídio, porque está somado a vários fatores; falar de suicídio 

não é só dever do político ou de uma classe, mas dever de todos. 

Então chama a atenção da população, da comunidade, de médicos, 

escolas, famílias, amigos, igrejas, porque identificar mudanças de 

comportamento é o nosso compromisso e tem que se preocupar 

porque o maior motivo de suicídio hoje é a depressão, mas ainda 

tem transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo, abuso de 

drogas, então é preciso achar um mecanismo para minimizar a 

evolução desses quadros que chegam até o suicídio. Disse que o 

ano passado falou muito sobre depressão, começou até um 

trabalho e agradece ao S. Aníbal que cedeu o espaço para falar 

sobre depressão, que é um estado de espírito que precisa ser 

cuidado, não é uma manha, e é muito acometido em idoso que vai 

se isolando, ficando cada dia mais triste, sem falar nada e quando 

identificado o quadro já se agravou tanto que morrer é melhor 

que viver; então como sociedade, é preciso que um ajude o outro 

a cuidar melhor das nossas famílias e tentar identificar algum 

tipo de problema. Falou que irá trabalhar incansavelmente, assim 

como vem trabalhando desde o ano passado pra conquistar mais 

espaço, pra ter mais direito de trabalhar com a população de 

Naviraí com mais liberdade entre as mães, as escolas, a 

comunidade e entre as igrejas, para que possam minimizar todos 

esses problemas que culminam com o suicídio. Está iniciando, e 

estará mostrando sua preocupação com essa questão, se 

envolvendo realmente com a Campanha do Setembro Amarelo, e 

pede a participação de toda comunidade porque estará nos 

bairros fazendo encontros juntamente com suas assessoras e 

com voluntários, como o Cido que está sempre ajudando; estarão 

com propósito de ajudar, instruir e de salvar vidas. Falou também 

que hoje esteve presente no ato cívico na praça e pede aos 
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gestores que melhore cada dia mais e que realmente no ano que 

vem possa mostrar à comunidade o que tem de bom nas escolas e 

que os alunos demonstre o civismo colaborando também para 

evolução cultural desse município, e se cada um fizer sua parte 

com certeza evoluiremos e chegaremos onde pretendemos, com 

dedicação e muito respeito que é o que precisa ter. Desejou um 

bom feriado e que Deus possa abençoar a todos cada dia mais. 

 

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 seis dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 Rosangela Farias Sofa 

      1ª Secretária         

 

 Jaimir José da Silva 

        Presidente 

 
 

 

 

 

 

 


