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                          SECRETARIA 

 
ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/09/2018 

  

 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, ás dez 

horas, reuniu-se ordinariamente a Edilidade Naviraiense nas dependências 

da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, situada na 

Avenida Bataguassu, 900 sob a Presidência do Vereador Jaimir José da 

Silva; Secretariado pelos Edis: Rosangela Farias Sofa e Simon Rogério 

Freitas Alves da Silva; estando 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 Junior, Lourdes Elerbrok, Marcio André 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 1ª, 2ª e 3ª Sessões Extraordinária, assim como a ata da 24ª Sessão 

Ordinária de 2018, encontra-se a disposição na secretaria desta casa de 

Leis. Oficio nº 199/2018/NAVIRAIPREV, de autoria do Senhor Moisés 

Bento da Silva Junior, Diretor Presidente do NAVIRAIPREV, 

encaminhando cópia do balancete relativo ao mês de agosto de 2018. O 

Senhor Presidente informou que o balancete se encontra a disposição dos 

Senhores Vereadores na Secretaria desta Casa de Leis. 

C.I. nº 005/2018 do Vereador Ederson Dutra, justificando sua ausência 

na 27ª sessão ordinária do dia 11 de Setembro do corrente ano, com 

atestado médico anexo. O Senhor Presidente informou que a ausência do 

Excelentíssimo Senhor Vereador Ederson Dutra na 27ª Sessão Ordinária, 

realizada em 11 de Setembro do ano corrente, está justificada. 

Documento do Senhor José Aparecido Pereira dos Santos solicitando o uso 

da Tribuna por dez minutos. O Senhor Presidente informou que o 

requerente fará o uso da tribuna na presente Sessão por dez minutos, após a 

ordem do dia. 

 

Apresentação dos Projetos 

 

Projeto de lei nº 030/2018 de autoria do executivo Municipal que em 

súmula: Dispõe sobre a revogação da Lei nº 1.762/2013, que autorizam 

respectivamente, a doação dos Lotes 01 da Quadra P, à empresa VFV.F 

Artefatos para Construção Civil Ltda, e dá outras providências.  
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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 032/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

que em súmula: Dispõe sobre a revogação da Lei nº2.091/2017, que revoga 

a Lei nº1.655/2012 que autorizam respectivamente, a doação de terra no 

Lote 2 da Quadra B para, Clebston Elias Machado Venturelo, 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 035/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

que em súmula: Dispõe sobre a concessão de incentivos, na forma de 

pagamento de aluguel, para a empresa Eduforme Indústria Comércio 

Uniformes LTDA, 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 036/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal; 

que em súmula: Que autorizam respectivamente, a doação dos Lote 2 da 

Quadra W, à empresa Metalúrgica Flex Ltda ME, e dá outras 

providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é matéria de 

deliberação, entendendo que sim encaminhou às comissões para que 

possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 

 

Projeto de Lei nº 026/2018 de autoria do Vereador Fabiano Domingos 

dos Santos; que em súmula: Dispõe sobre a criação do Programa Escola 

Segura Incêndio Zero no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Naviraí, 

e dá outras providências. O Senhor Presidente perguntou ao plenário se é 

matéria de deliberação, entendendo que sim encaminhou às comissões para 

que possam analisar e dar os devidos pareceres no tempo em que confere o 

regimento interno. 
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Apresentação dos Requerimentos, Pedidos de Informações, Indicações e 

Moções: 

    

Requerimento nº 123/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula Krambeck 

Silva Rocha, Gerente de Obras e Senhora Fatima de Lurdes Ferreira Liutti, 

Gerente de Educação e Cultura, requerendo informações a respeito da obra 

da Creche Professor Francisco Antônio de Aquino, localizada na rua Piúna, 

S/Nº, esquina com a rua Quaiçara, no Residencial Ipê, reiteramos o 

presente pedido tendo em vista que requerimentos anteriores apresentados 

por esta Casa de Leis, já fizeram solicitações sobre a previsão da retomada 

da obra, assim como o termino e a inauguração da mesma e conforme a 

comunicação interna enviada pelo Poder Executivo 642/2018 Gerencia de 

Obras, somente o que foi informado sobre a obra que estaria paralisada, em 

razões das questões administrativas, desta forma solicitamos a atualização 

do andamento do processo de execução da mesma. O senhor presidente 

colocou em discussão e votação, sendo aprovado.  

 

 

Requerimento nº 130/2018 de autoria da Vereadora Lourdes 

Elerbrock; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Astolfo Carlos Mendes, 

Gerente de Meio Ambiente, requerendo informações atualizadas a respeito 

da implantação do novo Horto Florestal e do projeto da Farmácia Natural 

que funcionava no antigo Horto, tendo em vista que a resposta à o 

requerimento 116/2017, em que a Gerencia da qual viemos solicitando as 

informações ainda estudava a possibilidade da reimplantação do projeto na 

nova área do Horto Florestal. O senhor Presidente colocou em discussão, 

com a palavra a vereadora autora, eu fiz uma solicitação no início do ano 

passado para que se abrisse novamente a farmácia do Horto Florestal, as 

plantas que as pessoas tanto gosta, ao invés de ir para farmácia comum ir 

para farmácia do Horto Florestal, pegar folhas, frutos e fazer medicamentos 

mas a impressão que eu tenho é que ninguém se incomodou com isso, não é 

importante para população ou não é importante para eles, eu não sei o que é 

que há numa situação dessa, porque segundo o Junior nos disse quando ele 

deixou a pasta de Meio Ambiente já avia comprado um terreno onde seria 

implantado o Horto e  também a farmacinha natural, parece me que não 

estando dando atenção suficiente para isso, e eu gostaria que eles 

pensassem  um pouquinho mais na vida de quem gosta de remédios 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 4 de 9 
 

                          SECRETARIA 

 
caseiros, evitando assim muito medicamento farmácia comum. O Senhor 

Presidente colocou em votação, sendo aprovado. 

 

Requerimento nº 133/2018 de autoria do Vereador Cláudio Cezar 

Paulino da Silva; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Gessé da Silva 

Andrade, Gerente do Núcleo de Habitação Popular á Senhorita Milena 

Cristina Feuser, Gerente de Administração, requerendo que se encaminhe a 

esta Casa de Leis informações sobre os imóveis sociais locados pelo Poder 

Executivo Municipal, assim como, A- os nomes dos cidadãos que usufruem 

de imóveis sociais pagos pelo Poder Executivo; B- a quantidade e os nomes 

dos cidadãos que usufruem de imóveis sociais, que se encontram na fila de 

programas habitacionais; C- a quantidade e os nomes dos cidadãos que 

usufruem de imóveis sociais, devido a algum caso fortuito 

acorrido(alagamento, risco de desabamento, enchentes; D- a previsão de 

entrega de imóveis construídos por programas habitacionais para estas 

famílias; E- o número de imóveis sociais locados pela Prefeitura 

Municipal; F- o gasto total com estas locações; G- o valor do aluguel de 

cada imóvel locado; F- a data de início e prazo de término das locações. O 

Senhor Presidente colocou em discussão, o vereador autor discorreu sobre 

o seu requerimento e foram concedidos apartes aos vereadores Rosangela 

Farias Sofa, Ederson Dutra, Josias de Carvalho e Lourdes Elerbrock. O 

Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado.  

 

 

Requerimento nº 134/2018 de autoria do Vereador Márcio André 

Scarlassara; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José 

Izauri de Macedo, com providências para o Senhor Fernando Tadashi 

Kamitami, Gerente do Desenvolvimento Econômico, requerendo que seja 

prestado as seguintes informações referente à empresa ENJOY 

EMPREENDIMENTOS ENERGÉTICOS EIRELI-ME, assim como, 1) o 

faturamento mensal da empresa, 2) o número de funcionários que estão 

trabalhando registrados na empresa, até o momento, 3) os motivos pelos 

quais o local, onde a referida empresa está instalada se encontra fechado, 4) 

o valor dos aluguéis já pagos até o presente momento, 5) o nome e o cargo 

do servidor do Poder Executivo, que é responsável pela fiscalização da 

implantação e do funcionamento da referida empresa. O Senhor Presidente 

colocou em discussão, o vereador autor discorreu sobre o seu requerimento 

e foram e concedidos apartes aos vereadores Antônio Carlos Klein, 

Ederson Dutra. O Senhor presidente colocou em votação, sendo aprovado. 
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Indicação n° 078/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja realizado 

uma operação tapa buraco e o recapeamento do asfalto em toda extensão do 

Bairro BNH. O vereador autor discorreu sobre o sua indicação. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma.  

 

 

Indicação n° 083/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto Ávila 

Silva Júnior; expediente endereçado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

José Izauri de Macedo, com providências para a Senhora Ana Paula 

Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras, indicando que seja incluído no 

plano de expansão da rede de esgoto de Naviraí, a rede de esgoto dos 

Bairros Boa Vista e João de Barro. O vereador autor discorreu sobre o sua 

indicação. O Senhor Presidente solicitou a Secretária que faça o 

encaminhamento da mesma.  

 

 

Moção de Pesar n° 021/2018 de autoria do Vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e outros Edis; expediente endereçado aos familiares da 

senhora Eliete da Cruz Silva, apresentando sinceras condolências pelo seu 

falecimento, ocorrido no dia 15 de Setembro do corrente ano. O Senhor 

Presidente solicitou a Secretária que faça o encaminhamento da mesma. 

 

 

TRIBUNA 

 

Usou a tribuna o Senhor José Aparecido Pereira dos Santos 

cumprimentando ao Excelentíssimo senhor presidente, Jaimir José da Silva, 

excelentíssimos vereadores e vereadoras. Nós mais uma vez decidimos 

ocupar esse espaço, é um mecanismo muito importante que a Câmara 

coloca à disposição dos munícipes por meio do Art. 193-194 do regimento 

interno desta Casa de Leis e nós acompanhamos todos os projetos e a Dona 

Lourdes Elerbrock brilhantemente, de uma forma eloquente, conhecendo os 

problemas que são evidenciados pelas pessoas com deficiência, que tem o 

seu domicilio estabelecido nesse município, a vereadora Lourdes Elerbrock 
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dos Santos, que atuou como diretora da APAE, que tem um sensibilidade 

aguçada, que tem acompanhado o sofrimento de todos os seguimentos da 

sociedade, apresentou como proposição aos demais colegas o Projeto de 

Lei nº 30, e nesse projeto ela foi incisiva, nesse projeto ela teve uma 

atuação que foi realmente de chamar a atenção dessas pessoas que estavam 

no anonimato, no entanto nós queremos lembrar que não é a primeira vez 

que está Câmara volta os seus olhares para as classes minoritárias, nós já 

acompanhamos isso por meio de proposições do vereador Luiz Alberto 

Ávila Silva Júnior e demais Edis, nós já acompanhamos a vereadora Cris 

Gradella atender esses grupos, a vereadora Rosangela Farias Sofa que tem 

um braço forte, que tem um olhar que enche os olhos para essas classes 

mais humildes, mas hoje nós queremos falar desse projeto que institui a 

semana de atuação, a semana onde o Prefeito vai ter que instituir um 

calendário para atividades esportivas para as pessoas com deficiência e 

com mobilidade reduzida. O que eu quero Dona Lourdes é que a sociedade 

venha ao parlamento acompanhe esses vereadores para que nós possamos 

fazer os nosso apontamentos, as nossa referencias com responsabilidade, 

não no calor da emoção, porque esse projeto vai propiciar esses grupos a 

oportunidade de participar de entretenimentos, atividades recreativas, vai 

proporcionar a essas pessoas participar de interação em sala de aulas, e vai 

exigir de todas as gerencias que integra o Executivo que desenvolvam por 

meio dos instrumentos que estão elencados nesse projeto, ações para 

orientar as famílias, orientar os grupos, que isso saia do papel, o que nós 

queremos é que todas as pessoas entrem no site do Legislativo, façam a 

leitura desta Lei após sua aprovação e exija do Executivo, porque esse 

projeto vai elevar o nível, esse projeto vai fazer com que as pessoas se 

sintam importante , vai fazer com que cumpra os dispositivos 

constitucionais, eu os parabenizo, eu me sinto muito feliz e quero dizer a 

sociedade não fique dizendo que está Câmara não trabalha, se vocês não 

comparecem as sessões, eu respeito todos vereadores, e quero dizer que a 

Dona Lourdes que vou ajudá-la a cobrar e fiscalizar o Executivo, para que 

não faça vistas grossas ao cumprimento desta Lei que vai entrar em vigor. 

Meu muito obrigado.   

 

 

Usou a tribuna a Vereadora Rosangela Farias Sofa cumprimentou todos os 

Edis, os ouvintes da Rádio Cultura, essa semana teremos ai a comemoração 

do dia da Árvore, nós que defendemos muito o meio ambiente e falamos 

muito sobre o que fazer e como fazer, não poderíamos deixar de estar 

falando sobre árvore, a árvore é muito mais do que a gente imagina, a 
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vereadora ainda salienta que se indigna em ver pessoas cortando árvores 

para não catar folhas e porque está tampando a faixada de sua empresa. É a 

árvore que garante a qualidade do ar que respiramos, onde tem árvore tem 

vida e mais saúde, temos que cuidar melhor das nossas árvores. Estou 

sempre cobrando nesta Casa de Leis para não se cortar árvores e sim para 

planta-las, árvore é usina de transformação. A vereadora diz também que 

está muito feliz por ter sido convidada e pôr está participando do 

encerramento do Projeto SEJA MAIS CAMPO, CONTA GOTA PARA 

ECONOMIZAR E CONTA GOTA PARA PRESERVAR, é um projeto 

que nasceu na Escola Maria Aquino com a Professora Eliana juntamente 

com a Diretora Ângela e a Coordenadora Cristiana, e esse projeto levou as 

crianças até o campo com o apoio da Copasul, e ainda salienta que a nossa 

geração precisa saber que é do agronegócio, é do plantio que nós vamos 

garantir a vida. Parabéns a Professora Eliana, Diretora Ângela e a todos da 

Escola Maria de Lurdes Aquino Sotana. E quero dizer a toda população de 

Naviraí que nós estamos aqui na Câmara para trabalhar por vocês, para 

fazer o que é de fato o nosso papel, lutar por dias melhores. Agradeceu e 

desejou a todos uma boa tarde. 

 

        

Usou a tribuna o Vereador Fabiano Domingos dos Santos cumprimentando 

ao excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, público 

presente e ouvintes da Rádio Cultura, estou aqui hoje para falar do 1º 

Torneio de Pesca, que será realizado no Rio Amambaí, dia 23 domingo, 

onde nós estamos a frente desse torneio, juntamente com essa ideia veio o 

Tonim Móveis, o Rodrigo Gazette e o Alessandro Gazola, e na 

oportunidade fui falar com a Carol e ela abraçou a ideia, o Fernando, o 

Astolfo, a Ana Paula, o Adriano, juntamente com o Prefeito, onde 

conseguimos organizar esse Torneio de Pesca, de início ele seria dia 16 de 

Setembro, mas devido ao mal tempo nós adiamos para o dia 23, e olhando 

a previsão do tempo está marcando sol, não tem chuva, eu convido a toda 

população de Naviraí a prestigiar esse torneio, que será muito bem 

organizado, já temos 50 duplas escritas, no sábado a partir das 14 horas, na 

lanchonete do Elias vão ser retirados os kits, são duas camisetas, dois 

bonés, uma régua para medir os peixes e um adesivo, no domingo a partir 

das 6 horas organizadores já estará no local para recepcionar a todos, temos 

de premiação um barco de 6 metros borda alta, e uma carretinha, e também 

a premiação do 1º, 2º e 3º lugar, que tem peixe de couro, peixe de escama e 

o maior número de exemplares pescados e ainda terá alguns brindes para os 

pescadores que participar do torneio. Agradeço o apoio de todos, inclusive 
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da Usina Rio Amambai que doou o barco, a carretinha e as camisetas, 

agradeço a todos e espero a presença de toda população. Agradeceu e 

desejou a todos um bom dia. 

 

 

Usou a tribuna o vereador Josias de Carvalho cumprimentando todos os 

Edis e agradecendo a presença do senhor Aparecido e o público presente, 

comenta sobre a troca de valores que a rede de televisão banalizou, diz 

também que em seu mandato de 1997 fez uma indicação para que o Hino 

Nacional fosse resgatado, esse valor patriótico dentro das escolas como 

antigamente. Mas enfim nos dias de hoje parece que matar uma pessoa é 

normal, se você matar um animal você leva tanto processo, que acaba com 

a sua vida, mas matar uma pessoa hoje é comum, está banalizado. Nós 

estamos perdendo valores, a essência, acabou o respeito pelos pais, pelos 

professores, pela política, pelas autoridades, cita que a Bíblia diz, devemos 

dar honra a quem tem honra, hoje é mais fácil honra um bandido, do que 

honra um cidadão. Essas mudanças de valores tem acabado com o nosso 

país, precisamos resgatar, temos que mudar esse país. Agradeceu ao senhor 

presidente.  

 

 

Usou a tribuna o vereador Antônio Carlos Klein cumprimentando todos os 

Edis e o público presente, diz que quer lembrar toda população do trabalho 

que a Câmara vem fazendo em decorrência da Audiência Pública sobre a 

Regionalização da Saúde, e foi determinado que formaria uma comissão 

para estudar qual a melhor forma de gestão para o Hospital Municipal, a 

comissão decidiu que faria as visitas técnicas após as reuniões que foram 

feitas, vamos no hospital de Nova Andradina e de Ponta Porã para ver 

como funciona a Regionalização da Saúde nessas duas cidades, quero 

comunicar toda a população e membros da comissão que a visita técnica 

em Nova Andradina foi agendada para o dia 26, próxima quarta feira de 

manhã, vamos participa de reuniões e conhecer todo o complexo hospitalar 

e ver como funciona. Em seguida vamos agendar em Ponta Porã onde já é 

outro modelo de gestão, para termos conhecimento das duas modalidades 

para poder tomar uma decisão, do jeito que está não pode continuar temos 

que mudar. Está sendo construído o prédio para hemodiálise que deve ficar 

pronto em breve, mas para a hemodiálise funcionar precisa de um hospital 

em condições de atender emergências e precisa ter uma UTI e o nosso não 

tem, temos ter agilidade nesse trabalho, para que todos os setores 

funcionem. Quero colocar aqui duas situações que são boas para cidade, 



 

 
AV. BATAGUASSU, 900 –  CX POSTAL 124 FONE: (067) 3409-1300 NAVIRAÍ – MS            Página 9 de 9 
 

                          SECRETARIA 

 
uma é a pedido da vereadora Rosangela, ela acompanhou e ajudou na 

confecção de um documentário Naviraí Tempo e Memoria, que foi feio 

pelo IFMS, com orientação do Professor Geovano e os alunos do instituto, 

que vai ser lançado na próxima sexta feira, 21 de Setembro as 19 horas, na 

ACEN, para que possamos conhecer a história de Naviraí, convido a todos 

para ir prestigiar. No próximo sábado as 9:30 irá sair daqui de Naviraí um 

ônibus com 28 corredores, vamos participar de uma corrida pedestre lá em 

Presidente Epitácio- SP, muitas pessoas estão aderindo a pratica de esporte, 

vamos todos para representar Naviraí e vamos trazer troféus para nossa 

cidade. Agradeceu e desejou a todos uma boa tarde. 

 

 

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

encerrou a sessão, e para constar em ata, Rosangela Farias Sofa, primeira 

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 dezoito dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

Rosangela Farias Sofa 

1ª Secretária 

 

 

Jaimir José da Silva 

Presidente 

 

 

 

 

    

 

 


